TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
TRƯỜNG PT THỰC HÀNH SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/KH-THSP

An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau
Tết Nguyên đán Tân sửu 2021

Căn cứ Thông báo số 132/TB-ĐHAG ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Trường Đại học An
Giang về việc học viên, sinh viên đi học lại;
Căn cứ Công văn số 382/SGDĐT-CTTT ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo An Giang về việc chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán
Tân sửu 2021;
Căn cứ vào tình hình thực tế,
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đón học
sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 như sau:
I. Thời gian và đối tượng
- Thời gian bắt đầu đi học trở lại: ngày 22/02/2021.
- Đối tượng: CB, VC và học sinh toàn trường.
II. Công tác chuẩn bị đón học sinh khi trở lại trường
1. Ban Giám hiệu và bộ phận y tế tiến hành rà soát, thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid19 trong trường học và các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 của các cấp quản lý.
2.Tổ chức tổng vệ sinh, sát khuẩn trường, lớp và các khu vực xung quanh. Xây dựng kế
hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cá nhân; bổ sung các
trang thiết bị y tế, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế….. để đáp ứng nhu cầu thực tế
trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở đơn vị. Bố trí nơi rửa tay cho giáo viên và học sinh
nhằm bảm bảo số lượng và khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch bệnh.
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3.Thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập
trung - Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tiếp tục phối hợp với ngành y tế địa
phương thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho toàn đơn vị và nhất là
đối với phụ huynh học sinh để nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
4.Tùy tình hình thực tế, triển khai các hình thức phù hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu
quả việc khai báo sức khỏe toàn dân, phục vụ cho công tác kiểm soát dịch và cung cấp thông
tin chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh trên ứng dụng NCOVI và cài đặt ứng dụng
Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 và ứng dụng “An toàn Covid” theo
yêu cầu tại Công van số 4594/BGDĐT- GDTC ngày 30/10/2020 của Bộ GDĐT.
5.Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, PHHS…theo dõi, quản lý chặt
chẽ các trường hợp đi, về từ các địa phương có ca mắc bệnh tại cộng đồng báo ngay cho cơ
quan y tế địa phương và ngành giáo dục theo phân cấp quản lý để kịp thời xử lý.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Ban tổ chức
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Hiệu trưởng

Trưởng ban

Ông Dương Phú Điền

Phó hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

Ông Lê Văn Điền

Phó hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

Ông Nguyễn Ngọc Mi Y tế

Thành viên

Ông Phạm Anh Tuấn
Ông Vũ Quốc Bình

Bí thư Đoàn trường

Thành viên

GV.TPT Đội

Thành viên

GVCN các khối lớp

Thành viên

2. Tổ chức thực hiện
- Ngày 19/02/2021: 14 giờ 00, GVCN tổng vệ sinh, sát khuẩn các phòng học và khu
vực xung quanh.
- Tổ Bán trú thực hiện vệ sinh ngày 21/02/2021
+ Bộ phận bếp tổng vệ sinh từ 7g00- 9g00
+ Bảo mẫu:
Khối 1 và khối 2: 9g00-11g00
Khối 3 và khối 4: 13g00-1500
Khối 5: 15g00-17g00
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- Bộ phận y tế của nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận có liên quan
và học sinh duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà
soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để
chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
Trên đây là kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021. Yêu cầu các thành viên có liên quan triển khai đến tất cả học
sinh và phụ huynh học sinh thực hiện đúng kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu
có vướng mắc cần liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức để được hướng dẫn cụ thể./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Trường ĐHAG;
- Sở GD&ĐT AG;
- PGD&ĐT TPLX;
- Ban tổ chức;
- GV toàn trường,
- Lưu VT./.

Đã ký

Nguyễn Thị Ngọc Thơ
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