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KẾ HOẠCH
Tổ chức cho học sinh đi học lại
Căn cứ Kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại;
Thực hiện công văn 1307/GDDT-MN ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về hướng dẫn một số nội dung tổ chức cho trẻ đi học trở lại tại các cơ sở giáo
dục mầm non;
Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố và tại địa phương;
Trường Mầm non Hoa Hồng xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở
lại như sau:
I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC SINH TRỞ LẠI
- Triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở
giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện Bảng điểm Đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 thực tế tại cơ
sở, xây dựng giải pháp nhằm hạn chế tối đa tính lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học
sinh.
- Thực hiện việc phân công đội ngũ, cụ thể:
1. Ban giám hiệu:
- Thực hiện bảng phân công giáo viên, nhân viên chuẩn bị đón trẻ đi học lại.
- Phân phối văn phòng phẩm, vệ sinh phí (khăn giấy, chai sát khuẩn, xà bông rửa tay,
dung dịch tẩy rửa,…) cho các lớp, các bộ phận.
- Trang bị thêm khu vực rửa tay dưới sân, các bảng biểu tuyên truyền về phòng chống
dịch bệnh Covid-19.
- Chuẩn bị phòng cách ly khi có trường hợp trẻ bệnh (sốt, ho, khó thở…)
- Bố trí lệch giờ đón trẻ: (trong thời gian chưa tổ chức ăn sáng)
+ Lớp Lá  7g00 – 7g15;
+ Lớp Chồi  7g15 – 7g30;
+ Lớp Mầm  7g30 – 7g45;
+ Lớp Nhà trẻ  7g45 – 8g00.
- Chia làm 4 lối đi riêng theo hướng 4 cầu thang (Cầu thang 1  lớp Sơn Ca, Mầm 1,
Mầm 2; Cầu thang 2  lớp Họa Mi, Mầm 3, Mầm 4; Cầu thang 3 lớp Lá 1, Chồi 1, Lá
2; Cầu thang 4  lớp Lá 3, Chồi 2, Chồi 3)
- Bố trí lệch giờ trả trẻ:
+ Lớp Nhà trẻ  16g00;
+ Lớp Mầm  16g10;
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+ Lớp Chồi  16g20;
+ Lớp Lá  16g30.
- Kiểm tra lại tất cả các phòng lớp, kho, bảng biểu, vệ sinh môi trường, vệ sinh bếp ăn,…
kiến thức của y tế của giáo viên, nhân viên về phòng chống dịch bệnh.
2. Giáo viên:
- Lựa chọn nội dung, kiến thức, kỹ năng trong Chương trình ở HKII, quay các clip
hướng dẫn trẻ thực hiện tại nhà; liên hệ cha mẹ học sinh cùng tương tác.
- Đề xuất các nhu cầu vệ sinh phí, văn phòng phẩm ở HKII.
- Xây dựng trang trí lại môi trường trong và ngoài lớp.
- Liên hệ cha mẹ học sinh cho cháu đi học lại theo lịch thông báo từng độ tuổi.
- Rà soát chương trình sắp xếp xây dựng lại kế hoạch, kiểm tra tập vở trẻ, các bản tin, hồ
sơ chăm sóc giáo dục…
- Điều chỉnh môi trường giáo dục trong và ngoài lớp; sắp xếp bố trí đồ dùng, đồ chơi vừa
đủ, dễ vệ sinh tại các góc hoạt động, tạo không gian thông thoáng cho trẻ
3. Nhân viên:
- Nhân viên vệ sinh các khu vực, khử khuẩn toàn phạm vi nhà trường (giặt giường, tẩy
rửa bàn ghế, đồ dùng ăn uống, đồ chơi của trẻ…)
- Kiểm tra, sắp xếp lại kho thực phẩm.
- Cấp dưỡng tính khẩu phần ăn của trẻ, vệ sinh bếp ăn.
- Nhân viên y tế thực hiện bản tin tuyên truyền, hồ sơ phòng chống dịch bệnh.
- Bảo vệ tỉa cành cây, chăm sóc cây cảnh, vệ sinh đèn quạt, đảm bảo nước đủ cho mỗi
lớp và các phòng ban.
4. Cha mẹ học sinh/ người trực tiếp chăm sóc trẻ:
- Hướng dẫn trẻ thực hành theo các clip giáo viên đã gửi, tương tác và phản hồi lại với
giáo viên.
- Khai báo y tế về trường hợp sức khỏe của trẻ theo yêu cầu nhà trường.
- Chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh tại nhà và giáo dục vệ sinh
cá nhân cho trẻ.
- Chuẩn bị tâm lý cho trẻ đi học trở lại.
II. HỌC SINH ĐI HỌC SINH TRỞ LẠI
1. Ban giám hiệu:
- Tiếp tục kiểm tra tất cả các phòng lớp, kho, bảng biểu, vệ sinh môi trường, vệ sinh bếp
ăn,… tình hình sức khỏe học sinh trong ngày.
- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình trẻ nghỉ học.
- Tăng cường giám sát các giờ học, giờ chơi giờ đón trả trẻ trong ngày.
- Kiểm tra kiến thức của y tế của giáo viên, nhân viên về phòng chống dịch bệnh
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ và cho học sinh toàn trường, theo dõi và quản lý
tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm trường hợp bất
thường, nghi mắc bệnh để báo ngay cho cơ quan y tế khám, điều trị kịp thời, kiên quyết
không để dịch bệnh xuất hiện lây lan trong trường học.
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- Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, triển khai thực hiện đầy đủ các văn
bản kịp thời truyền đạt đến đội ngũ, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19 và hoàn thành Chương trình đúng tiến độ theo quy định.
- Tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh qua bản tin, trang web, thông
báo, tài liệu…
- Huy động sự tham gia của Ban Đại diện CMHS trong việc giám sát công tác chăm sóc
sức khỏe học sinh, vệ sinh trường lớp.
2. Giáo viên:
- Thông thoáng phòng lớp, vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi và trực tiếp đón trẻ, hướng
dẫn trẻ xịt sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
- Giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thao tác rửa tay đúng quy trình,
kiến thức cơ bản để phòng chống dịch bệnh.
- Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo Chương trình, tổ chức giờ ăn trưa & xế cho trẻ.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần.
3. Nhân viên:
- Tiếp tục thực hiện vệ sinh khử khuẩn môi trường trong và ngoài lớp, đồ dùng đồ chơi,
tay nắm cửa, vịn cầu thang, vịn lan can…
- Trực cầu thang (theo phân công) đo thân nhiệt cho CMHS & học sinh.
- Bảo vệ phụ trách sắp xếp xe, nhắc CMHS đeo khẩu trang khi vào trường, không tập
trung đông người, hướng dẫn cha mẹ học sinh đi đúng lối quy định. Cung cấp đủ nước
uống cho học sinh, tiếp tục chăm sóc cây xanh môi trường thiên nhiên.
- Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho CB, GV, NV; Kiểm tra môi trường vệ sinh, kiểm tra
thao tác rửa tay, kiến thức phòng dịch cơ bản của học sinh.
- Cấp dưỡng đảm bảo bữa ăn bán trú cho trẻ theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm,
tăng cường uống nước mát, trái cây mùa nóng, thực hiện chế độ dinh dưỡng, khoa học,
hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho trẻ.
4. Cha mẹ học sinh/ người trực tiếp chăm sóc trẻ:
- Cho trẻ ăn sáng và đo thân nhiệt tại nhà, nếu thấy trẻ sốt, ho, khó thở thì chủ động cho
trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tể, thăm khám, điều trị.
- Phải thông báo ngay cho giáo viên biết trường hợp trẻ hoặc người thân gia đình trẻ có
đi qua vùng dịch hoặc tiếp xúc với trường hợp bệnh.
- Khi đến trường phải đeo khẩu trang, tránh tập trung nhóm đông người.
- Cho trẻ đeo khẩu trang khi đi đường, vào trường sẽ không đeo khẩu trang; có thể cho
trẻ rửa tay sát khuẩn trước tại nhà.
- Đưa đón trẻ lệch giờ theo quy định của nhà trường.
- Thường xuyên nắm bắt các thông tin của nhà trường qua trang web, qua bản tin và trao
đổi trực tiếp với giáo viên để có sự phối hợp tốt trong việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo
dục trẻ.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT;
- Lưu: VT, HS.
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Kiều Kim Hằng
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