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THÔNG BÁO SỐ 1 

Căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố  

Hồ Chí Minh và tình hình khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của 

trường THPT Quốc tế Việt Úc (gọi tắt sau đây là Ban chỉ đạo) kính thông báo  

đến toàn thể Quý cha mẹ học sinh, Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh 

các nội dung quan trọng như sau: 

1. Ban chỉ đạo yêu cầu bộ phận bảo vệ, bộ phận phục vụ, căn tin tiến hành  

vệ sinh sạch sẽ toàn trường; bộ phận Văn phòng, Nhân viên y tế liên hệ ngay với 

Trung tâm y tế Quận để tiến hành xịt, phun thuốc khử trùng toàn trường trong  

ngày 07 tháng 02 năm 2020; 

2. Bộ phận y tế rà soát lại số lượng thuốc hạ sốt, khẩu trang y tế hiện có và  

lên đề xuất trang bị thêm để đảm bảo cung cấp cấp đầy đủ cho học sinh khi cần 

thiết; Bộ phận Văn phòng, bộ phận Y tế lên kế hoạch mua các thiết bị đo thân nhiệt 

(qua trán hoặc qua tai) và phối hợp với Bộ phận Giám thị, Giáo viên Chủ nhiệm 

(GVCN) tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ học sinh nhà trường theo đơn vị lớp mỗi 

buổi tối thiểu 01 lần, bắt đầu thực hiện vào Thứ Hai ngày 10 tháng 02 năm 2020; 

3. Thông báo đến Cha mẹ học sinh, Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh 

toàn trường về việc nâng cao tinh thần cảnh giác, liên tục cập nhật thường xuyên 

các thông tin về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus Corona gây ra theo hướng dẫn của Bộ y tế để tự bảo vệ mình và  

cộng đồng không bị lây nhiễm; 

4. Ban chỉ đạo yêu cầu Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Trợ lý Thanh niên, 

Nhân viên y tế liên tục cập nhật tình hình và tăng cường công tác thông tin,  

truyền thông đến toàn thể nhà trường tại lớp và các bảng thông báo; đồng thời đảm 

bảo việc kết nối thông tin (tận dụng các ứng dụng CNTT&TT) một cách đầy đủ, 

kịp thời với Ban chỉ đạo Sở GD&ĐT và địa phương; thường xuyên theo dõi,  

cập nhật thông tin từ chuyên mục “THÔNG TIN VỀ nCoV” trên Cổng Thông tin 

điện tử của Sở GD&ĐT, ít nhất 1 lần/ buổi; 

5. Yêu cầu Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh nhà trường thực hiện 

đúng, nghiêm túc trong phát ngôn; phải đảm bảo tính thống nhất theo các văn bản 

chỉ đạo chính thống từ Trung ương đến thành phố, quận/ huyện; không phát ngôn 



mang tính chủ quan gây hoang mang cho cho học sinh, giáo viên, phụ huynh… 

kể cả trên mạng xã hội (như: Facebook, Zalo, Viber…); 

6. Công đoàn cơ sở thực hiện rà soát tất cả trường hợp Cán bộ, Giáo viên, 

Nhân viên; Bộ phận Học vụ, Giám thị, GVCN rà soát tất cả trường hợp học sinh, 

người thân học sinh có đi nước ngoài và đến các địa phương đã có công bố dịch 

(Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Bình Thuận…) và thông báo đến Cha mẹ  

học sinh, Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh sắp xếp thời gian để tiến hành 

xét nghiệm và kiểm tra y tế tại các cơ sở y tế nhằm phòng tránh lây nhiễm cho  

Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh khác; 

7. Yêu cầu Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh thực hiện nghiêm túc,  

ý thức cao trong việc đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ y tế  

từ thời điểm rời khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc, học tập tại trường. 

8. Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và Học sinh được khuyến khích trang bị thêm 

nước rửa tay cá nhân, nước súc miệng theo nhu cầu; 

9. Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và học sinh cần lưu ý: 

- Ăn chín, uống sôi và hạn chế việc ăn uống tại các khu vực buôn bán lòng 

lề đường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh lây nhiễm 

bệnh; 

- Thường xuyên súc miệng, rửa tay sạch sẽ; 

- Tránh tiếp xúc tay với mặt, mắt, mũi, miệng; Phải lưu ý che mũi, miệng 

khi hắt hơi hoặc ho; Không khạc nhổ bừa bãi; 

- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hoặc ho; 

- Ngủ đủ giấc, bổ sung vitamin C, uống nhiều nước để tăng cường  

đề kháng cho cơ thể; 

- Không nên tiếp xúc với các vật nuôi khi không có đồ phòng hộ; 

10.  Kể từ Thứ Hai ngày 10 tháng 2 năm 2020, toàn thể Cán bộ, Giáo viên, 

Nhân viên và Học sinh quay trở lại làm việc và học tập theo kế hoạch; phối hợp với 

nhà trường khi cần kiểm tra thân nhiệt. Những Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên  

và Học sinh bị sốt trên 38 độ sẽ không được lên lớp học và được Nhà trường  

thông báo Cha mẹ học sinh đón về. 

HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

 

 

 

 Tô Hạ Uyên 


