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THÔNG BÁO  

Về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ Hướng dẫn của UBND tỉnh Hải Dương, Sở GD&ĐT, Phòng 

GD&ĐT Cẩm Giàng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp, trường Tiểu 

học Cao An  xin thông báo tới các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân về việc tổ chức 

cho học sinh đi học trở lại và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo 

an toàn sức khỏe cho học sinh như sau:  

1.Thời gian đi học trở lại  

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bắt đầu đi học trở lại từ thứ hai, ngày 

04/5/2020. Học sinh học cả ngày và tạm thời chưa ăn bán trú cho đến khi có thông 

báo mới.  

2. Quy định giờ vào lớp và tan học  

Học sinh  không đi học quá sớm.  Để đảm bảo tránh ùn tắc giao thông khu vực 

cổng trường trước giờ vào lớp và sau giờ tan học nên nhà trường bố trí thời gian 

đến trường và tan học của các khối lớp cụ thể như sau:  

 Khối 1,2,3 Khối 4,5 
Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều 

Giờ đến trường  6giờ 40 – 6giờ 55 13giờ 25–13giờ 45  7 giờ - 7giờ 25  13giờ35–13giờ50 
Giờ vào học tiết 1 7 giờ 20 phút 13g 50 phút 7 giờ 35 phút  14 giờ 05 phút 
Giờ tan học  10 giờ 20 phút 15 giờ 55 phút 10 giờ 35 phút  16 giờ 05 phút 

3. Quy định về phòng dịch 

- Trên đường đi đến trường, trở về nhà và trong suốt thời gian học tại 

trường, học sinh phải đeo khẩu trang.  

 - Trước khi vào trường, học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay tại 

cổng trường. Các bậc phụ huynh cần nhắc con đeo khẩu trang, chuẩn bị cho con 01 

cốc riêng để uống nước, tự kiểm tra thân nhiệt cho con ở nhà. Nếu con có biểu hiện 

ho, sốt hoặc khó thở, phụ huynh chủ động báo với giáo viên chủ nhiệm và cho con 

nghỉ học ở nhà để theo dõi, liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, giúp đỡ. 

- Phụ huynh khi đưa đón con cần dừng lại trước cổng trường và không được 

đi vào trong khu vực trường. Trường hợp phụ huynh hoặc khách vào trường vì lí 

do công việc phải liên hệ với bảo vệ và thực hiện các quy định về phòng dịch. 

 - Trong thời gian học tập ở trường, các thầy cô giáo sẽ thường xuyên theo 

dõi tình hình sức khỏe của học sinh, nhắc nhở các em thực hiện thật tốt các quy 



định về phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đúng quy định, giữ 

khoảng cách khi giao tiếp,…  

Trên đây là Thông báo của trường Tiểu học Cao An về việc tổ chức cho học 

sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ dài để chống dịch. Hiện nay, tình hình dịch 

bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp, với tinh 

thần “Chống dịch như chống giặc”, nhà trường rất mong các bậc phụ huynh quan 

tâm, khắc phục mọi khó khăn, tạo  điều kiện đưa đón con đi học đầy đủ, đúng giờ 

và phối hợp với các thầy cô giáo thực hiện thật tốt các nội dung trên để đảm bảo an 

toàn cho con em khi quay trở lại trường học trong thời gian tới, góp phần sớm đẩy 

lùi dịch bệnh. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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