UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG TH SÀI SƠN A

Số: 01 /PA-THSSA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sài Sơn, ngày 07 tháng 02 năm 2022

PHƯƠNG ÁN
Đón học sinh quay trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường
để phòng dịch Covid-19
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo Hà Nội về việc Phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID19 trog trường học;
Căn cứ Hướng dẫn số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Sở
GDĐT và Sở Y tế; Hướng dẫn số 21306/HDLN-YT-GDĐT ngày 03/12/2021 của Liên
sở Y tế - GD&ĐT về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc
COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp
xúc gần (F2);
Căn cứ Công văn số 320/UBND-KGVC ngày 05/01//2022 của UBND thành
phố Hà Nội về việc tổ chức cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 tại 18 huyện, thị xã
ngoại thành trở lại trường học;
Căn cứ Công văn số 309/UBND-GD&ĐT ngày 06/2/2022 của UBND huyện
Quốc Oai về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên địa bàn huyện đi học
trở lại;

Căn cứ Công văn số 88/TB-UBND ngày 05/2/2022 của UBND Thành phố
về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống Covid -19 trên địa bàn thành
phố Hà Nội;
Thực hiện công văn số 25 ngày 07/02/2022 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai về
việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại tại các trường trên địa bàn huyện;
Căn cứ thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện Quốc Oai, xã Sài
Sơn thời điểm hiện tại thuộc cấp độ 02
Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, trường Tiểu học Sài Sơn A xây dựng
Phương án đón học sinh quay trở lại trường như sau:
I. Thời gian, đối tượng học sinh đến trường.
1. Học trực tiếp:
+ Thời gian:
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Từ thứ năm ngày 10 tháng 02 năm 2022.
Buổi sáng: Các lớp 1, 2, 3, 4, 5 gồm 15 lớp (A1, A3, A5)
Buổi chiều: Các lớp 1, 2, 3, 4, 5 gồm 15 lớp (A2, A4, A6)
+ Môn học: Tất cả các môn học.
2. Học trực tuyến:
+ Thời gian: Các buổi chiều hoặc tối từ thứ Hai đến thứ sáu hàng tuần
+ Đối tượng: học sinh thuộc diện F0, F1 có biểu hiện bất thường, có kết quả xét
nghiệm nhanh dương tính, có yếu tố dịch tễ cùng địa điểm với F0 hay đến từ khu có ổ
dịch. thuộc diện cách ly (F0, F1) hoặc ho, sốt, khó thở…. học trực tuyến trên Zoom
Meeting.
+ Môn học: tất cả các môn học.
II. Công tác chuẩn bị:
-

Thành lập BCĐ công tác phòng, chống dịch COVID-19 . Phân công trách
nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ, GV, NV.

-

Xây dựng KH, tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống

-

dịch.
Tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch cho HS và CMHS.

-

Giao nhiệm vụ cho NV y tế.
Rà soát, thống kê số lượng CB, GV, NV, HS đã tiêm và chưa tiêm các mũi 1,
2, 3;

-

Chuẩn bị phân luồng, đo thân nhiệt, sổ theo dõi tại cổng trường; Sổ theo dõi
tình hình sức khỏe HS của lớp.

-

Chuẩn bị vật tư y tế; vị trí đặt dung dịch sát khuẩn, xà phòng rử tay, bảng

-

hướng dẫn xử lý F0…
Xây dựng kế hoạch vệ sinh khử khuẩn trước 22/1/2022;

-

Chuẩn bị phòng cách ly y tế; Phòng 1A6
Bố trí 33 phòng học an toàn;

-

Hình thức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến;

-

Bố trí chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu cho GV, HS;
Rà soát nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học để chỉ đạo dạy và học cho
phù hợp.
III. Phương án giãn cách học sinh, bố trí giáo viên giảng dạy.
- Số lớp học tại trường: 30 lớp và 03 phòng dạy các môn chuyên biệt; tổng

số học sinh: 1117; bình quân học sinh/lớp: 37,2 hs/lớp;
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- Bố trí phòng học: mỗi lớp học tại một phòng học riêng biệt, học sinh chỉ ở
tại lớp trừ khi có nhu cầu chính đáng phải ra ngoài;
* Phương án phân luồng như sau
+ Học sinh học tại khu tầng 3 (đi theo cầu thang đầu tiên từ cổng chính vào
thuộc dãy B, C)
+ Học sinh học tại khu tầng 2 (đi theo cầu thang giữa thuộc dãy B, C)
+ Học sinh học tại khu tầng 1 (đi theo cổng chính vào)
IV. Đánh giá mức độ an toàn trường học.
Trường tự đánh giá đạt 16/16 tiêu chí; Thực hiện tốt, trường học an toàn.
(có biểu đánh giá bộ tiêu chí kèm theo)
V. Phương án phòng, chống dịch.
1. Phun khử khuẩn.
Nhà trường tổ chức phun khử khuẩn, phun thuốc diệt muỗi, côn trùng toàn
bộ khuôn viên trường; phòng lớp học; phòng chức năng trước khi học sinh đến
trường lần 1 ngày 22/01/2022; lần 2 ngày 26/1/2022. ( có hồ sơ kèm theo)
Lần 3: ngày 08/02/2022 lau khử khuẩn phòng học lau bề mặt nền nhà, các
vật dụng, đồ dùng…
Hàng ngày, sau mỗi buổi học cho vệ sinh, lau bề mặt nền nhà, các vật dụng,
đồ dùng, khu vệ sinh, lối lên xuống cầu thang…
2. Đeo khẩu trang.
Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đúng cách trên đường từ nhà đến
trường và ngược lại; khuyến khích đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập tại
trường;
3. Đảm bảo khoảng cách và không tập trung đông người.
Tuyên truyền học sinh đảm bảo khoảng cách trên đường đi từ nhà tới trường
và ngược lại;
Tổ bảo vệ kiểm soát, hướng dẫn học sinh đi đúng luồng và để xe đúng nơi
qui định, không để ùn tắc, tập trung đông người tại cổng trường lúc học sinh đến
trường, lúc ra về và thời gian ra chơi.
Hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh đưa, đón con (nếu có) không vào trường,
không tập trung đông người tại cổng trường. Phân công giờ đến trường và giờ tan
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4. Khai báo y tế, đo thân nhiệt.
Hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh học sinh, học sinh phải khai báo y tế trước
khi đến trường; đo thân nhiệt học sinh trước mỗi buổi đến trường và thông báo cho
GVCN.
VI. Phương án xử lý các trường hợp bất thường.
1. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 (F0) tại trường học
- Đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng 1A6. Hạn chế tiếp
xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người
khác.
- Nhân viên y tế đeo khẩu trang y tế, găng tay, sử dụng trang phục y tế, cung
cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi ngờ và thông báo
kịp thời cho trạm y tế xã để có biện pháp xử trí.
2 Xử trí khi có trường hợp học sinh mắc COVID- 19 trong trường học.
Bước 1: Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch và Tổ an toàn Covid-19 của nhà trường và phụ huynh học sinh; tiếp tục
cách ly tạm thời F0; thông báo ngay đến trạm y tế xã các biện pháp triển khai
phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.
Bước 2: Đánh giá tình hình sức khỏe của F0, nếu có dấu hiệu suy hô hấp,
thở nhanh hoặc khó thở, SPO2 dưới 96% thì liên hệ và chuyển đến bệnh viện có
khoa, đơn vị COVID – 19 trên địa bàn huyện, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến
bằng xe cấp cứu.
Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: tư vấn, hướng dẫn
cha mẹ học sinh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế xã tiếp cận xử lý theo quy
định.
Bước 3: Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét
nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét
nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người).
Các lớp học khác hoạt động bình thường.
Bước 4: Cách ly, theo dõi F1 theo hướng dẫn của Bộ y tế ( Công văn số
647/MP - VP ngày 16/11/2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với F1):
- Trường hợp đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID – 19 (thẻ xanh trên sổ
Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm
quyền cấp), liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12
tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID – 19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được
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xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID – 19):
Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại
nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp
5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất
vị giác, .v.v. thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện
xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần (lần 1 khi bắt
đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7).
- Trường hợp tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên sổ
Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm
quyền cấp), liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12
tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID – 19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được
xác định là đối tượng F1 ( có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID – 19):
Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại
nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp
5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất
vị giác, .v.v. thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện
xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 3 lần (lần 1 khi bắt
đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 5 và lần 3 vào ngày thứ 10).
- Trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế 14
ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe
như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác…. Thì báo cho cơ quan y tế để theo
dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp
RT-PCR mẫu đơn 3 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7
và lần 3 vào ngày thứ 13).
Nếu trong cùng một ngày phát hiện 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác
nhau, tổ chức ngay xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau:
Hai lớp cùng tầng thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tát cả
các lớp học trên cùng tầng.
Hai lớp học khác tầng, cùng khối nhà thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh,
giáo viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà.
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Hai lớp ở khác khối nhà, nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra
cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì
chỉ xử lý theo lớp học. (có kịch bản chi tiết kèm theo)
VII. Yêu cầu đối với phòng cách ly
- Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh
thông khí, không dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt
các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông
thường. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.
- Tại cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
nhanh để thuận tiện sử dụng.
- Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau
mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối với
trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất
thải lây nhiễm theo hướng dẫn của Trạm y tế xã; thu gom các rác thải sinh hoạt
khác vào thùng đựng rác thải thông thường.
- Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định.
- Có nội quy phòng cách ly, hạn chế tối đa những người không phận sự vào
khu vực có phòng cách ly.
VIII. Tổ chức thực hiện.
1. Đối với nhà trường:
- Tham mưu với chính quyền, phối hợp với Trạm y tế, các ban ngành đoàn
thể của địa phương tổ chức học sinh đến trường đảm bảo giãn cách, không bị ùn tắc
tại cổng trường, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào lớp học. Khi
học sinh tan học ra về theo khối lớp, không tụ tập, không ra về cùng lúc, đảm bảo
giãn cách theo quy định.
- Xây dựng phương án, kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Tổ chức tập
huấn và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn cho học
sinh đến trường theo kịch bản rõ ràng (như thời gian CBGVNV có mặt, nhiệm vụ
cụ thể của từng người, vị trí làm việc, kiểm tra thân nhiệt, nơi để dung dịch sát
khuẩn tay, phân luồng học sinh đi đến các lớp...).
- Chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, giáo viên,nhân viên, bảo vệ, học sinh và cha
mẹ học sinh thực hiện các quy định trong danh mục những việc cần làm khi học
sinh đi học trở lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Hướng dẫn liên ngành
số 21306/HDLN-YT-GDĐT ngày 03/12/2021 của Sở-Y tế - GDĐT về phương án
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phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ
mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2);
- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan thực tế, dã ngoại.
- Tổ chức chào cờ tại lớp học vào thứ hai hàng tuần.
- Bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.
- Công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học:
+ Mỗi ngày một lần, sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm
cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật trong
phòng học, lớp học, phòng chức năng.
+ Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu
vực rửa tay, nhà vệ sinh.
+ Trong trường hợp có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường
có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ với Covid-19 thì nhà trường phải thực
hiện các biện pháp theo khuyến cáo của cơ quan y tế địa phương.
+ Kiểm tra hằng ngày và bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các
trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
- Theo dõi, chăm sóc, giám sát và xử lý các vấn đề sức khỏe tại trường:
+ Phân công nhân viên y tế trường học thường trực y tế, phòng, chống dịch
trong suốt thời gian học sinh có mặt ở trường; thực hiện đúng các hướng dẫn
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường theo quy định; liên hệ thường xuyên
với Trạm y tế xã, huyện để được hướng dẫn và hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
+ Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch;
kiểm tra hằng ngày và bổ sung kịp thời vật tư y tế tiêu hao, hết thời hạn sử dụng
theo quy định tại phòng y tế nhà trường.
- Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo.
+ Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra,
giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện
các nội dung theo danh mục những việc cần làm khi học sinh đi học trở lại để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng GD&ĐT) việc thực hiện công
tác dạy học, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày và có các
biện pháp xử lý kịp thời những tình huống xảy ra.
2. Đối với giáo viên:
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- GV đến trường trước giờ vào học 20 phút, kiểm tra sức khỏe học sinh, ghi
nhật ký vào sổ theo dõi dịch bệnh của lớp.
- Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện “Những việc học sinh
cần làm tại trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và hướng dẫn cho học
sinh thực hiện đúng cách.
- Hằng ngày, trước khi vào tiết học đầu tiên giáo viên điểm danh và thăm hỏi
sức khỏe học sinh, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, giáo viên đưa ngay
học sinh đến phòng y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Chủ động đăng ký tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 bảo đảm được tiêm
đủ 02 mũi.
- Khi giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế
nhà trường để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông
báo ngay cho Trạm y tế, lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp
khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà
trường nêu trên.
- Giáo viên có trách nhiệm tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường
và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo sự phân công của nhà trường.
- Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly y tế tại
nhà hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Đối với học sinh:
- Thực hiện nghiêm túc các qui định phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y
tế.
- Đo thân nhiệt trước khi đến trường.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.
- Báo cáo kịp thời những biểu hiện bất thường của bản thân và của bạn học.
4. Đối với nhân viên y tế trường học:
- Liên hệ với trạm y tế Sài Sơn để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế
hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.
- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường và phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của từng
thành viên.
- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công
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tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang
thiết bị, vật tư y tế, vệ sinh môi trường.
- Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý
kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi.
- Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu
hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa ngay đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi, cách ly
và thông báo cho Trạm y tế xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế
mặc đầy đủ trang phục bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp
khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên.
- Kiểm tra hằng ngày và báo cáo lãnh đạo nhà trường bổ sung kịp thời trang
thiết bị, vật tư y tế theo quy định tại phòng y tế nhà trường.
- Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của
nhà trường hằng ngày cho lãnh đạo nhà trường/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
5. Đối với nhân viên bảo vệ nhà trường:
- Đo thân nhiệt cho CBGV-NV và học sinh tại cổng trường
- Hướng dẫn, giám sát học sinh khi vào trường đi đúng luồng và để xe đúng
qui đinh.
- Không cho học sinh ra khỏi trường trong suốt thời gian buổi học. Không
cho những người không có nhiệm vụ vào trường.
- Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện những việc sau:
+ Báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo nhà trường.
+ Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày, giờ
ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách
đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần
thiết.
- Khi nhân viên bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng
y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.
- Nhân viên bảo vệ nhà trường tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà.
Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi
sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Nhân viên bảo vệ
nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo
yêu cầu của cơ quan y tế.
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Trên đây là phương án tổ chức đón học sinh trở lại trường sau thời gian tạm
dừng đến trường để phòng, chống dịch covid-19. Trường TH Sài Sơn A báo cáo và
xin ý kiến của UBND xã Sài Sơn, ý kiến xác nhận của Phòng GD&ĐT, ý kiến phê
duyệt của UBND huyện Quốc Oai./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (để phê duyệt);
- Phòng GD&ĐT(để xác nhận);
- UBND xã Sài Sơn (để xin ý kiến);
- CB, GV, NV nhà trường;
- Website: thsaisona.edu.vn
- Lưu: VT.
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