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THÔNG BÁO 

V/v học sinh đi học trở lại 
 

Căn cứ văn bản 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại. 

Trường THPT Thanh Đa thông báo đến học sinh và phụ huynh học sinh:  

1. Đối với học sinh Khối 12: 

1.1. Ngày 04/5/2020:  

+ Học sinh Khối 12 đến trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19; ổn định lớp; ghi thời khoá biểu; phương án giản cách. 

+ Thời gian từ 8h00 đến 9h30. 

1.2. Ngày 05/5/2020: Học sinh Khối 12 học bình thường theo thời khoá 

biểu. 

2. Đối với học sinh Khối 10,11: 

2.1. Ngày 08/5/2020: Tập trung tại trường thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch, bệnh; ổn định lớp; ghi chép thời khoá biểu; phương án giãn cách. 

+ Thời gian từ 8h00 đến 9h30. 

2.2. Ngày 11/5/2020: Học bình thường theo thời khoá biểu 

3. Trước khi học sinh đến trường: 

+ Gia đình tự đo thân nhiệt, nếu sốt cho các em ở nhà để được thăm khám. 

+ Rửa tay bằng xà phòng đúng cách. 

+ Chuẩn bị và đeo khẩu trang. 

4. Khi đến trường: 



+ Học sinh được đo thân nhiệt. (nếu sốt học sinh phải quay về nhà để được 

thăm khám) 

+ Rửa tay (bằng xà phòng), hoặc nước rửa tay khô. 

+ Đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường. 

+ Nhà trường phát khẩu trang miễn phí cho học sinh 1em/3 cái. 

Trên đây là thông báo về việc học sinh chuẩn bị và trở lại học của nhà 

trường./. 

 

Nơi nhận: 
- BGH; 
- Dán thông báo ở cổng; 
- Trang thông tin điện tử (Thầy Quốc) 
- GVCN; 
- Lưu VT. 
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