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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ VIỆT ÚC 

 

   Số: 34/ TB-VU  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 
 

Căn cứ theo văn bản chỉ đạo số 339/TB-GDĐT-CTTT ngày 04 tháng 02 năm 

2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và số 396/ UBND-VX 

ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  

về 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. Kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh nhà trường  

đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020;  

2. Bộ phận Giáo viên nước ngoài, bộ phận Học vụ, Giáo viên chủ nhiệm chủ 

động lên kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học, tự làm bài ở nhà theo hình thức  

trực tuyến để đảm bảo tiến độ học tập theo phân phối chương trình của SCSA; 

3. Bộ phận Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc, kịp thời với phụ huynh, 

nắm tình hình học sinh của lớp, theo dõi sát các trường hợp có biểu hiện bệnh,… 

đồng thời thông tin đến Cha mẹ học sinh, Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên  

và Học sinh toàn trường về việc phòng, chống dịch, nhất là các biện pháp tự phòng 

ngừa, tự bảo vệ; 

4. Công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện rà soát tất cả trường hợp Cán bộ,  

Giáo viên, Nhân viên; Bộ phận Học vụ, Giám thị, GVCN tiếp tục 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; 
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5. Các bộ phận phụ trách rà soát thông tin của Cha mẹ học sinh, Cán bộ,  

Giáo viên, Nhân viên và Học sinh gửi báo cáo đến bộ phận y tế để thực hiện báo cáo 

đúng hạn theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh; 

6. Nhân viên y tế chuẩn bị các dụng cụ kiểm tra y tế, khẩu trang, thuốc men  

cần thiết để chuẩn bị cho ngày nhập học trở lại; Chuẩn bị sổ sách để lưu trữ  

các số liệu, văn bản theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí 

Minh; 

7. Kể từ Thứ Hai ngày 17 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 


