TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG

THÔNG BÁO SỐ 3
V/V Tiêm vắc-xin phòng Covid - 19 cho học sinh lớp 10
Thực hiện kế hoạch tiêm Vaccine phòng Covid -19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, nhà trường thông
báo đến học sinh trường THPT Phước Long các nội dung sau:
I. Đối tượng: Học sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
II. Thời gian:
-

Thứ Sáu, 29/10/2021 (theo khung giờ chi tiết đính kèm)
Buổi sáng (từ 7h30 – 11h30): 10A1 đến 10A8
Buổi chiều (từ 13h00 – 16h30): 10A9 đến 10A13.

III. Một số quy định khi đến trường tiêm vắc-xin:
1.

HS và PH vào cổng Dương Đình Hội, ra về cổng Gia Hoà.

2.

HS nên ăn no trước khi tiêm, mang theo nước uống, bút viết để điền thông tin.

3.

HS thuộc diện F1 vui lòng không đến điểm tiêm.

4.

HS mang theo phiếu đồng ý tiêm có chữ ký phụ huynh.
Nếu chưa có phiếu, Phụ huynh nhận tại bàn số 01 (tại sảnh).
HS nộp lại phiếu đồng ý tiêm ở bàn tiếp nhận 03.

5.

HS điền đầy đủ thông tin trên phiếu sàng lọc, ngồi chờ tiêm theo đúng khu vực.

6.

Không được chụp ảnh, quay phim ở khu vực tiêm.

7.

Sau khi tiêm, HS ngồi chờ ở bàn 08. Nhận giấy chứng nhận đã tiêm ngừa tại bàn 09.

8.

Tuân theo sự hướng dẫn của Thầy Cô và nhân viên y

III. Về việc học và kiểm tra trên lớp:
1.

Trong ngày mai (THỨ SÁU_29/10/2021), học sinh lớp 11 và 12 nghỉ học trên lớp để

nghỉ ngơi sau tiêm vắc-xin, các tiết kiểm tra sẽ dời sang tuần sau theo TKB.
2.

Thứ Hai (ngày 01/11/2021), học sinh 3 khối học bình thường.
Trân trọng.
HIỆU TRƯỞNG

