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V/v thông báo cho học sinh đi học trở
lại sau thời gian nghỉ phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc
Căn cứ Công văn số 1094/SGDĐT-VP ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang về việc thông báo cho học sinh đi học
trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Phòng GDĐT thông báo học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:
- Ngày 27/4/2020: Học sinh khối 9;
- Ngày 04/5/2020: Học sinh các khối lớp còn lại hệ giáo dục phổ thông;
- Ngày 11/5/2020: Trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non.
Yêu cầu hiệu trưởng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định
tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GDĐT về việc
hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí
trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. Trong đó, đặc biệt lưu ý
thêm:
- Học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường;
- Tận dụng tối đa không gian của phòng học để bố trí chỗ ngồi cho học sinh
giữ khoảng cách càng xa càng tốt;
- Tạm dừng tổ chức các hoạt động bán trú;
- Hạn chế hoạt động căn tin trong trường học: Không tổ chức chế biến thức
ăn, thức uống; khuyên khích học sinh tự ăn ở nhà và mang nước uống theo khi
đi học;
- Tạm dừng tất cả các hoạt động dạy thêm, học thêm.
Hiệu trưởng các trường thông báo cho phụ huynh học sinh biết lịch học nêu
trên bằng nhiều hình thức (tin nhắn SMAS, Zalo, Facebook, trạm truyền
thanh...)
Yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện đúng theo tinh thần
Công văn này./.
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