
       

        SỞ GD&ĐT KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON THSP             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:      /TB-MNTHSP                   Kon Tum, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học 

khi học sinh đi học tập trung vào đầu năm học mới 2021-2022 

 

Thực hiện Hướng dẫn số1472/SGDĐT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc một số công tác trọng tâm đầu năm học 2021-

2022. 

 Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi học tập trung vào đầu năm học 2021-2022, 

nay trường mầm non Thực hành Sư phạm Kon Tum thông báo đến quý cha mẹ học sinh 

(CMHS) của trường các nội dung sau: 

 1- CMHS tiếp tục thực hiện đẩy đủ các nội dung “những việc học sinh cần làm 

tại nhà để phòng tránh mắc bệnh COVID-19” (có danh mục theo quy định của Công 

văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục quản lý môi trường y tế kèm theo). Sau 

mỗi tuần CMHS nộp lại phiếu theo dõi thực hiện cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên 

chủ nhiệm báo cáo tổ công tác phòng, chống dịch covid-19 của trường tổng hợp số 

liệu và báo cáo cấp trên. 

 2- Hằng ngày CMHS kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt cho trẻ tại nhà trước 

khi đến trường. Nếu có biểu hiện sốt trên 370C, ho, khó thở, mệt mỏi hãy cho trẻ nghỉ 

học, ở nhà và báo cơ quan y tế địa phương thăm khám, xử lý. 

 4- Khi đón, đưa trẻ đến trường phải thực hiện tốt thông điệp 5K. Trước khi vào 

trường liên hệ công việc phải khai báo y tế “quét mã QR”. 

 5- CMHS đưa và đón trẻ tại cổng trường. 

6- Để việc đón và trả trẻ tại cổng trường đảm bảo an toàn, nhà trường phân bố 

thời gian, địa điểm đón và trả trẻ của các Khối như sau: 

6.1. Thời gian đón trẻ và trả trẻ 

* Thời gian đón trẻ: Thực hiện chung toàn trường từ 6g30 đến 7g30 

* Thời gian trả trẻ 

- Đối với Nhà trẻ và khối Mầm: trả trẻ từ lúc 16g đến 16g25 

- Đối với khối Chồi và khối Lá: Trẻ trẻ từ lúc 16g30 đến 17g00 
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6.2. Địa điểm đón và trả trẻ của các khối, lớp 

* Đối với trẻ khối nhà trẻ và khối Chồi: Đón và trả tại cổng phía cổng trường 

chính đường Lý Tự trọng. 

* Đối với trẻ khối mầm và khối Lá: Đón và trả trẻ tại cổng phía cổng phụ 

đường Nguyễn Huệ. 

*Lưu ý: Khi đưa, đón trẻ CMHS đưa, đón trẻ tận tay giáo viên chủ nhiệm. Khi 

đón trẻ giáo viên thực hiện đo thân nhiệt và cho trẻ rửa tay sát khuẩn tại cổng trường. 

Nhà trường trân trọng kính thông báo đến quý CMHS, rất mong quý CMHS vui 

lòng phối hợp cùng nhà trường để chung tay thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

Nhà trường trân trọng kính thông báo!  

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG 
- CMHS (p/h thực hiện); 

- Tổ công tác (t/d); 

- GV, NV, BV (t/h). 

- Lưu VT. 

 

 

  Châu Thị Bông 
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