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HƯỚNG DẪN 

Vệ sinh lau khử khuẩn lớp học, theo dõi thân nhiệt hàng ngày tại trường 
 

1. Vệ sinh, lau khử khuẩn lớp học hàng ngày; (02 lần/ ngày lần và khi cần thiết) 

-  Thời gian: Đầu giờ và kết thúc buổi học 

-  Nội dung: GVCN phân công học sinh trực nhật thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Vệ sinh lớp  

- Quét lớp sạch sẽ, hót rác, đổ rác hàng ngày đúng nơi quy định. 

- Kê bàn ghế ngay ngắn đảm bảo giữ khoảng cách tối đa giữa các bàn theo diện tích 

phòng học của lớp; 

- Xóa bảng sạch. 

Bước 2. Lau khử khuẩn lớp 

- Dùng khăn khô lau sạch toàn bộ bề mặt bàn, ghế, tay nắm cửa, lan can cửa lớp, các vị 

trí tay hay trạm vào, lau nền nhà bằng nước sạch (nếu bẩn); 

- Sau đó dùng khăn sạch lau các bề mặt bằng dung dịch Clorin 70% hoặc các dung dịch 

thông thường (lớp tự chuẩn bị) như; Sunlight Lau Sàn, Nước lau sàn Gift, Nước Thơm Lau 

Nhà Mr Muscle Glade, Nước lau sàn Gift..... và để ít nhất 10 phút để dung dịch khô tự nhiên.  

Lưu ý: 

* Lau khử khuẩn 

- Khi vệ sinh, lau khử khuẩn kéo hết rèm cửa, mở tung các cánh cửa ra vào, cửa sổ, bật 

quạt.  

- Tuyệt đối không được dùng khăn lau khử khuẩn để lau bảng; 

- Khi vệ sinh lớp phải đeo găng tay, bịt khẩu trang. 

- Dung dịch lau khử khuẩn khi sử dụng xong phải đổ xuống cống. 

- Dụng cụ, đồ dùng khử khuẩn sau khi làm xong, để đúng nơi quy định để chủ động 

dùng cho công việc vệ sinh lớp học hàng ngày.  

* Vệ sinh lớp xong trước khi vào lớp 10 phút và cuối buổi học 

* Trước khi ra về phải tắt hết hệ thống điện lớp học, chốt cửa sổ, khóa cửa lớp học. 

* Không được ăn quà trong giờ học, không rác trong ngăn bàn, vất ra lớp học.  

* Đồ dùng học tập, đồ cá nhân để gọn gàng. Bỏ rác đúng nơi quy định. 

* Không được vẽ bậy, bôi bẩn lên dèm cửa, bàn ghế, bờ tường, cánh cửa lớp học. 

2. Đo thân nhiệt hàng ngày: GVCN phân công đội tự quản đo thân nhiệt cho học sinh 

đầu giờ tại lớp học, ghi chỉ số đo vào sổ, cuối tuần nộp cho đ/c Hải Y tế. (Mỗi lớp trang bị 01 
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máy đo thân nhiệt). Trường hợp nếu đo nhiệt độ 37,5 trở trên đưa xuống phòng chờ số 5 khu 

nhà F, báo cho bộ phận Y tế nhà trường. 

3. Đoàn thanh niên: Đội trực ban hàng ngày kiểm tra nề nếp, vệ sinh lớp, tổng hợp và 

báo cáo về bộ phận Y tế những lớp chưa thực hiện vệ sinh lớp. Bộ phận Y tế phối hợp cùng 

giáo viên chủ nhiệm  nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời với những lớp chưa thực hiện tốt. Cuối 

tuần, ĐTN tổng hợp thông tin, có đánh giá cho điểm tổng hợp cùng nội dung thi đua chung./. 

Nơi nhận
:
 

- Đoàn TN (th/h); 

- GVCN(th/h); 

- YTTH(th/h); 

- Lưu:VP. 

BỘ PHẬN Y TẾ 
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