
SỞ GDĐT ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

*** 
Số: 15/TB-VNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Ea Kar, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

 

 
THÔNG BÁO SỐ 3 

(VV cho học sinh đi học trực tiếp tại trường năm học 2021-2022) 
 

Thực hiện Công văn số 8802/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch uỷ 
ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc giảng dạy trong điều kiện phòng chống dịch COVID-
19; 

Thực hiện công văn số 1364/SGDĐT-GĐTrH-GDTX ngày 14/9/2021 của Sở GDĐT 
Đắk Lắk về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch COVID-19 năm học 
2021-2022; 

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, 
nhân viên, học sinh nhà Trường như sau: 

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2021, học sinh đi học trực tiếp tại trường, cụ thể: 

+ Khối lớp 10 học buổi chiều, bắt đầu từ 13h15 

+ Khối 11 học buổi sáng, bắt đầu từ 7h00 

 Một số quy định về phòng chống dịch đối với học sinh như sau: 

- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và trong suốt quá trình học tại trường. 

- Phối hợp với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường để đo thân nhiệt trước khi vào 
lớp học. 

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là tại các 
thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về. 

- Thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường. 

- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để được khám, 
tư vấn, điều trị. 

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế 
(NCOVI) nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. 

- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt 
hơi. 

- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19. 

 


