TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO
Theo chỉ đạo số 546/UBND-VX ngày 24/02/2021
của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Về việc cho
phép học sinh Thành phố quay lại trường học tập
từ ngày 01 tháng 3 năm 2021
Lưu ý: Quý Phụ huynh cùng học sinh, cập nhật vào
trang website trường thpt-tranphutphcm.edu.vn hoặc
các tin nhắn để xem thông báo lịch cụ thể và thực
hiện các yêu cầu khi vào Trường.
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ DŨ

ĐỀ NGHỊ HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI TỪ 01.3.2021 PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG
QUY ĐỊNH 5K CỦA BỘ Y TẾ
Hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh & đến trường an toàn!”
I.

Trước khi đến trường

1/ Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên.
2/ Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.
3/ Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã
4/ Chủ động đo thân nhiệt trước khi đến trường; không nên đến trường khi học sinh/ sinh viên có biểu hiện sốt,
ho, khó thở. Nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh trở về từ vùng có dịch hoặc
từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi kiểm
tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố.:
II.

Trong thời gian học sinh ở trường:

1/ Đo thân nhiệt- Khưqr khuẩn- Thực hiện khai báo y tế (theo tờ khai trường)-Thực hiện điểm danh vân tay,
điểm danh điện tử.
2/ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế
3/ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm
phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi
quy định.
4/ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
5/ Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, ..
6/ Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
7/ Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế: “Khai báo - Khử khuẩn- Khẩu trang- Khoảng cách- Không tập trung”

