UBNG HUYỆN DI LINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LAM SƠN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Di Linh, ngày 09 tháng 10 năm 2021
THÔNG BÁO
Thực hiện công văn số 218/PGD-ĐT ngày 7/10/2021 của PGD- ĐT Di Linh V/v
quán triệt đến phụ huynh một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19.
Giáo viên chủ nhiệm lớp xin thông báo đến quý phụ huynh nội dung CV 2575/SYT,
ngày/9/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng V/v Hướng dẫn phòng chống dịch của Sở Y tế đối
với phụ huynh học sinh để cùng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường phòng
chống dịch như sau:

TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
*Trách nhiệm của cha mẹ học sinh:
- Không đi đến trường và không được đưa học sinh đến trường nếu bản
thâncha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó
thở .
- Đeo khẩu trang cho mình và cho học sinh khi đưa học sinh đến
trường, khi đưa học sinh về.
- Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
tại các thời điểm: Trước khi đến trường, sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn
hoặc khi cần thiết.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân riêng cho học sinh (cốc, bình nước uống...)
khi đến trường học.
- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho,
khó thở thì chủ động cho học sinh nghỉ học, thông báo cho nhà trường,
đồng thờiđưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế
nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.
-Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.
*Trách nhiệm của học sinh:
- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
tại cácthời điểm: Trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi
cần thiết.
- Chuẩn bị và mang đồ dùng cá nhân khi đến trường học, không
dùngchung đồ dùng cá nhân với các học sinh khác.
- Thực hiện giãn cách phù hợp theo hướng dẫn của giáo viên, ban
giám hiệu nhà trường.
- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi
khi ho, hắt hơi.
- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó
thở đểđược khám, tư vấn, điều trị.
- Chủ động tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 theo yêu cầu của nhà trường.
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