UBND HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH TÂN HỒNG
Số: 05/TB-THTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hồng, ngày 07 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức dạy học 1 buổi/ngày từ ngày 08/11/2021
Thực hiện Công văn số 1434/SGDĐT-VP ngày 07/11/2021 của Sở GD&ĐT
Hải Dương về thực hiện nhiệm vụ dạy và học từ ngày 08/11/2021;
Căn cứ vào tình hình phòng chống dịch bệnh của địa phương và của nhà
trường;
Trường TH Tân Hồng thông báo một số nội dung tới toàn thể Phụ huynh
học sinh nhà trường một số nội dung sau:
1. Tổ chức dạy học 1 buổi/ngày:
- Học sinh toàn trường học 1b/ngày tại trường từ ngày 08/11/2021.
- Thời lượng học: Học buổi sáng (5 tiết). Học sinh đến trường lúc 7 giờ và
về lúc 11 giờ.
(Tạm thời nhà trường chưa tổ chức bán trú cho học sinh.)
2. Một số công việc chuẩn bị:
2.1. Đối với nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 1b/ngày theo đúng các văn bản chỉ
đạo;
- Thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.
2.2. Đối với Phụ huynh học sinh và học sinh
- PHHS chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh học 1b/ngày
từ ngày 08/11/2021. Hàng ngày, trước khi đi học, PHHS kiểm tra sức khỏe, đo
thân nhiệt cho học sinh, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cho học sinh nghỉ tại
nhà theo dõi và báo với GVCN, cơ quan y tế để phối hợp giải quyết. Nhắc học sinh
đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình đến học tại trường và khi ra về. Học sinh
mang cốc uống nước cá nhân để tránh dùng chung với học sinh khác và mỗi HS có
1 lọ nước sát khuẩn tay để sát khuẩn tay khi cần. Trong quá trình học tại trường
thực hiện đúng quy định 5K về phòng chống dịch bệnh Covid-19;
- Hàng ngày, khi đưa và đón con ở trường, phụ huynh học sinh tuyệt đối
không vào trong trường. Nếu có việc thực sự cần thiết thì gọi điện cho GV để trao
đổi giải quyết;
Trên đây là thông báo về việc học 1 buổi/ngày từ ngày 08/11/2021. Trường
Tiểu học Tân Hồng trân trọng thông báo để cha mẹ học sinh được biết và phối hợp
cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.
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