KẾ HOẠCH TUẦN 30 TỪ NGÀY 05/4/2021 ĐẾNNGÀY 10/4/2021
1. Ngày 05/4/2021 (thứ hai)
Giờ chào cờ: Thực hiện tại sân trường (nếu trời không mưa). Đoàn thanh niên
tiếp tục chuẩn bị tài liệu tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn học sinh cách phòng,
chống dịch Covid-19
2. Ngày 06/4/2021 (thứ ba):
Từ 14h00: Họp tổ
3. GVCN tiếp tục triển khai, hướng dẫn học sinh thực hiện việc lau sạch những
vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, bàn ghế, tay vịn cầu thang, tay vịn
lan can, dụng cụ học tập,...) bằng nước khử khuẩn ở lớp học và khu vực được phân
công mỗi ngày một lần, sau giờ học tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, đồ dùng,
dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng, lau khử khuẩn tay
nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can (nước rửa sát khuẩn nhận tại phòng y tế
nhà trường và cho vào bình xịt, GVCN lớp chuẩn bị ít nhất 02 bình xịt để sử dụng
hàng ngày). Đồng thời, mở cửa ra vào, cửa sổ để tăng cường thông khí tại lớp học.
4. GVCN hướng dẫn học sinh của lớp quy trình rửa tay, vệ sinh phòng, chống
dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế, các kỹ năng cơ bản, các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid- 19, cách đeo khẩu trang đúng cách… khi học sinh đi học trở lại
(GVCN chuẩn bị nội dung để hướng dẫn học sinh)
5. GVCN nhắc nhở, quán triệt học sinh thực hiện việc rửa tay bằng xà phòng
dưới các vòi rửa tay của nhà trường theo đúng hướng dẫn, đúng theo quy trình 6 bước
của Bộ Y tế đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh được hiệu quả.
6. GVCN yêu cầu học sinh hàng ngày tự kiểm tra thân nhiệt trước khi đi học,
nếu thấy ho, sốt và khó thở phải chủ động thông báo, nghỉ học ở nhà để theo dõi sức
khỏe, nếu cần thì đến cơ sở y tế để khám.
7. GVCN khuyến cáo học sinh không tham gia các hoạt động đông người (theo
khuyến cáo của Bộ y tế), hạn chế tối đa việc sang tham gia các hoạt động ở lớp khác
và không được ra khỏi khuôn viên nhà trường trong thời gian học tập tại trường.
8. GVCN quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh đã được hướng dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe không để dịch
bệnh xâm nhập vào nhà trường: phải đeo khẩu trang đúng cách khi đến trường, không
tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới
vòi nước chảy, chuẩn bị bình nước cá nhân (cốc uống nước) khi đến trường, thực hiện
tốt thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập đông người khai báo y tế), thường xuyên theo dõi thông báo trên Bluzone đã cài đặt trên điện
thoại và các thông tin từ ngành y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp... Tuyệt
đối không được chủ quan, lơ là việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19
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9. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục sử dụng ứng dụng MÃ QRCODE tại nhà trường (Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 277/SGDĐT- CTTT
ngày 25/02/2021 của Sở GDĐT về việc tuyên truyền, cài đặt, sử dụng phần mềm
“KHAI BÁO Y TẾ QR-CODE”).
10. Bảo vệ thực hiện nghiêm việc không cho người lạ mặt, người không có
nhiệm vụ vào khuôn viên nhà trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ghi nhật
ký theo mẫu);
11. Đoàn thanh niên và GV tăng cường kiểm tra việc học sinh thực hiện nội qui
học sinh: đi học muộn, hút thuốc lá, trang phục, đầu tóc, …
12. GVCN nhắc nhở quán triệt học sinh về việc thực hiện nếp sống văn minh
trong trường học: Không nói tục, chửi bậy, không nhuộm tóc, không sơn móng tay,
quần áo gọn gàng ...
13. GVCN quán triệt học sinh nam tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh hút
thuốc lá, không làm hư hỏng tài sản… Nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm khắc do vi phạm
điều cấm trong nhà trường. Đoàn thanh niên và GVCN tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát.
14. Giáo viên xem danh sách coi thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 10, 11 để thực hiện
15. Ngày 09/4/2021 (thứ sáu):
- GVCN chủ động sinh hoạt lớp để triển khai kế hoạch hoạt động
- GVCN các lớp cho HS vệ sinh lớp học, kê dọn bàn ghế và vệ sinh khu vực
được phân công để phục vụ cho kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 10, 11
- Từ 14h00 họp HĐCT chọn HSG cấp tỉnh lớp 10, 11
16. Ngày 10/4/2021:
Buổi sáng: Thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 10, 11 theo lịch. Học sinh nghỉ học văn
hóa./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Thành viên HĐTĐ nhà trường;
- Website trường;
- Lưu VP.
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