TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO
V/v học sinh khối 12 đi học trực tiếp tại trường
1) Sáng ngày 10/12/2021, tất cả học sinh khối 12 đến trường để sinh hoạt phòng chống dịch
chuẩn bị cho học trực tiếp từ ngày 13/12/2021.
2) Từ ngày thứ hai 13/12/2021, tất cả học sinh khối 12 đi học trực tiếp tại trường, cho đến
khi có thông báo mới.
3) Học sinh đến trường và ra về theo các khung giờ được quy định cho từng lớp, không đến
sớm hay trễ hơn thời gian quy định.
4) Học sinh đi bộ hoặc có cha mẹ đưa đón thì ra vào bằng cổng chính ở giữa, học sinh đi xe
đạp hoặc xe máy thì ra vào bằng cổng phụ ở hai bên theo quy định cho từng lớp.
5) Học sinh chỉ sử dụng các cầu thang được quy định để lên phòng học và ra về.
6) Học sinh mặc đồng phục khi đi học: nam mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đậm, nữ mặc
bộ váy áo.
7) Mỗi ngày, trước khi đến trường, học sinh cần khai báo y tế trước ở nhà bằng mã QR của
nhà trường. Chuẩn bị thêm chai nước uống, nước sát khuẩn cá nhân.
8) Học sinh đang là F0, F1, hoặc có dấu hiệu của bệnh như: ho, sốt, mất vị giác, khứu giác…
thì không đến trường và báo cho GVCN hoặc giám thị để nắm thông tin.
9) Học sinh phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay khi vào cổng.
10) Học sinh không thực hiện điểm danh bằng dấu vân tay cho đến khi có thông báo mới.
Lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp bằng điện thoại cho giám thị và ghi cụ thể sỉ số và mã số
vắng trễ lên bảng để bộ phận giám thị kiểm tra.
11) Học sinh luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, thường xuyên
rửa tay sát khuẩn, đảm bảo 5K trong suốt thời gian học trực tiếp tại trường.
12) Trong các giờ giải lao, học sinh chỉ ra khỏi lớp khi cần thiết, hạn chế di chuyển, tiếp xúc
giữa các lớp.
13) Nếu trong thời gian học, học sinh có các dấu hiệu của bệnh như: ho, sốt…báo GVBM,
GVCN đến phòng cách ly khám sàn lọc (khu B sau Tượng Trần Phú) gặp cô Ngân để
được hướng dẫn.
14) Khi hết giờ học, học sinh nhanh chóng theo các cầu thang đã phân công để xuống sân,
lấy xe (nếu có) và ra về ngay, không tụ tập trong hay ngoài nhà trường.
BAN GIÁM HIỆU
Mã QR khai báo y tế của trường:

