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KẾ HOẠCH 

Đón học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1231/SGDĐT- VP ngày 28/04/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở 

lại sau thời gian tạm nghỉ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covis-19 trong 

trường học trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 và căn cứ tình hình 

thực tế của đơn vị, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh xây dựng Kế hoạch đón 

học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống Covid-19 năm 

2020 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1) Mục đích 

- Tiếp tục giảng dạy và học tập sau thời gian học tập qua mạng để phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của CB, GV, NV, 

phụ huynh và học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. 

- Theo dõi, quản lý sức khỏe của CB, GV, NV và học sinh toàn trường, 

phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch để 

chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh, cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời các 

tình huống khi dịch bệnh Covid hoặc dịch bệnh khác xảy ra trong trường học.  

2) Yêu cầu 

- Giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định chuyên môn, học sinh thực 

hiện tốt nội quy của nhà trường. 

- Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại học tập; Tất cả CB, GV, NV và 

học sinh không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Ứng phó kịp thời các tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác chuyên môn 

- Thời gian đi học trở lại:  Thứ Hai, ngày 04/5/2020. 

- Tiếp tục giảng dạy theo thời khóa biểu. 



- Ôn tập và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học tập được giao, học tập 

qua mạng của từng học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Thực hiện việc tinh giản chương trình theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, 

các tổ chuyên môn xây dựng PPCT phù hợp với thực tiễn và theo hướng dẫn của 

bộ phận chuyên môn.  

- Bộ phận chuyên môn tổng hợp, đánh giá việc giảng dạy qua mạng của 

các tổ Chuyên môn.  

- Điều chỉnh kịp thời kế hoạch, hướng dẫn về công tác chuyên môn HKII 

theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT và theo tình hình thực tế của nhà 

trường. 

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 11/THPT ngày 04/02/2020 của Trường và  

Công văn 1212 ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, đảm bảo an toàn khi học sinh đến trường và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc 

Covid – 19. 

- Nội dung Sinh hoạt dưới cờ tại lớp vào thứ Hai, ngày 04/5/2020 như sau: 

+ Buổi sáng: 

 7 giờ:  Thực hiện nghi thức chào cờ theo hiệu lệnh của Đoàn trường. 

 7 giờ 05 phút: GVCN triển khai kế hoạch tuần học 25 (thực học trên 

trường) và các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19 theo Công văn 

1212 của Sở GD&ĐT, GV khảo sát tình hình dịch tễ của học sinh cùng 

gia đình và người thân, cuối tiết Sinh hoạt dưới cờ tại lớp báo cáo bằng 

văn bản giấy theo nội dung trên về cho Thầy Ngô Xuân Sơn để tổng 

hợp,  

 7 giờ 45 phút: Kết thúc tiết Sinh hoạt dưới cờ. 

+ Buổi chiều: Thực hiện tiết sinh hoạt dưới cờ như buổi sáng, lưu ý tiết sinh 

hoạt dưới cờ vào tiết cuối. 

- GVCN hướng dẫn học sinh kê lại bàn ghế theo cách tối ưu nhất về khoảng 

cách giữa các em để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo việc dạy và 

học. 

- GVCN tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh lớp học trước, trong và sau 

buổi học bằng các chất tẩy rửa thông thường và theo hướng dẫn của Bộ y tế. Ban 

giám hiệu kiểm tra việc vệ sinh lớp học hàng ngày. 

- Thực hiện lịch học để giảm bớt số lượng tập trung đông người như sau: 

+ Buổi sáng: Khối 11, khối 12; 

+ Buổi chiều: Khối 10. 

- CB, GV, NV và học sinh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, trang bị 

thêm nước rửa tay khô và thường xuyên rửa tay trong suốt buổi học. Khuyến khích 

học sinh mang theo nước uống khi đi học. 



- Đoàn thanh niên và Cô Lê Thị Thu Huyền (Phụ trách Thư viện) thực hiện 

việc đo thân nhiệt, khử khuẩn tay cho CB, GV, NV và học sinh toàn trường trong 

từng buổi học và khi cần thiết. 

- Đoàn trường, GVCN, GV bộ môn trong quá trình quản lý và giảng dạy học 

sinh, thường xuyên giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe các em nếu thấy có biểu 

hiện nghi ngờ như sốt, ho, …thì báo ngay cho Ban Giám hiệu của nhà trường để 

thực hiện các phương án ứng phó hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ y tế. 

- GVCN thường xuyên liên hệ với PHHS để nắm bắt những thông tin về học 

tập, dịch tễ của học sinh và gia đình, kịp thời báo cáo lên lãnh đạo nhà trường những 

trường hợp khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hiệu trưởng: Xây dựng, triển khai kế hoạch đến CB, GV, NV và học sinh 

trong toàn trường; Tổ chức, kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch. 

2. Phó Hiệu trưởng: 

- Thầy TS. Phạm Ngọc Lư: Lập kế hoạch chi tiết về công tác chuyên môn đến 

hết năm học, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chuyên môn của các tổ 

chuyên môn và của từng giáo viên . 

- Thầy Ngô Xuân Sơn: Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động NGLL, 

hướng nghiệp, kế hoạch lao động, vệ sinh, phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Đoàn Thanh niên: Phối hợp với GVCN, GV bộ môn và các bộ phận khác, 

báo cáo kịp thời tình hình học tập và sức khỏe của học sinh hàng ngày về Ban chỉ 

đạo của nhà trường và Sở giáo dục. 

4. GVCN: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình của các em cùng gia 

đình, phối hợp với GV bộ môn, các bộ phận trong nhà trường để nắm bắt tình hình 

của học sinh cùng gia đình, nếu phát hiện nghi ngờ dịch bệnh thì báo ngay cho lãnh 

đạo của Trường để có biện pháp giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch đón học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để 

phòng, chống Covid-19 năm 2020 của Trường, đề nghị các cá nhân, bộ phận, đoàn 

thể có liên quan nghiêm túc thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc liên hệ trực tiếp 

với Ban Giám hiệu để giải quyết./.  

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; 

- Giáo viên, nhân viên toàn trường (gửi qua email) 

- Niêm yết : bảng tin, website. 

- Lưu: VT. 
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