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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
(V/v học sinh khối 10, 11 chuẩn bị học tập trực tiếp tại trường)
Căn cứ Công văn số 4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo
dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thông
báo về việc học sinh khối 10,11 chuẩn bị cho việc đến trường học trực tiếp từ ngày
04/01/2022 với những nội dung sau:
I. NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG
1. Nghiên cứu thông tin trong các văn bản đính kèm
- Kịch bản chi tiết trong 01 ngày học tập;
- Lịch ra vào cổng trường áp dụng từ ngày 04 tháng 01 đến ngày 07 tháng 01
năm 2022. Lưu ý: Học sinh chỉ ra vào bằng 2 cổng Điện Biên Phủ và Bà Huyện
Thanh Quan.
- Sơ đồ phòng học, hướng di chuyển lên lớp.
- Quy trình phát hiện và xử lý các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại
trường (đã duyệt);
2. Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch
- Tự theo dõi sức khỏe. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát
họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác, khứu giác… … thì
phải báo ngay cho cha/mẹ hoặc người thân để được đưa đến các cơ sở y tế
khám, tư vấn, điều trị và thông báo cho GVCN được biết.
- Thực hiện khai báo trong vòng 24 giờ trước khi đến trường theo mã QR sau:

- Thực hiện đúng các quy định 5K của Bộ Y tế; đảm bảo các nguyên tắc an toàn
phòng dịch trên đường từ nhà đến trường và ngược lại.
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- Chuẩn bị và mang theo các vật dụng cá nhân cần thiết khi đến trường như: bình
được nước uống, khăn giấy, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay cá nhân….
II. NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN KHI ĐẾN TRƯỜNG
1. Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch
- Khi đến trường phải vào ngay trong sân, tuyệt đối không tụ tập trước cổng
trường; tuân thủ việc đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi lên lớp. Di chuyển
đúng sơ đồ phân luồng do thầy cô hướng dẫn.
- Học sinh rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn dưới vòi nước sạch tại các bồn rửa
tay nhà trường đã trang bị trong sân trường hoặc trong nhà vệ sinh. Hạn chế tiếp
xúc giữa học sinh các lớp, không tập trung đông người trong các giờ giải lao,
giờ về.
- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức lớp do GVCN triển khai.
2. Việc học tập trực tiếp tại trường và trên K12Online
- Khi học tập trực tiếp tại trường: Học sinh thực hiện đúng nội quy của nhà
trường; nghiêm túc và tích cực học tập, củng cố kiến thức.
- Khi học tập trên K12Online: Nghiêm túc tham gia việc học trực tuyến theo Thời
khóa biểu; có ý thức tự học, tự nghiên cứu theo hướng dẫn của thầy cô./.
BAN GIÁM HIỆU

