
 

 

 

 

Kính gửi: Cha mẹ học sinh toàn trường 

Hiện nay, chúng ta đang ở trong điều kiện thời tiết giao mùa, không khí ô nhiễm, độ ẩm cao khiến cho 

nhiều dịch bệnh có thể sinh sôi. Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho học sinh (HS), nhà trường đã tăng 

cường các biện pháp đảm bảo sức khỏe HS tại trường như sau: 

Tuyên truyền, giáo dục học sinh: 

 Tuyên truyền, phổ biến đến HS toàn trường về dịch bệnh Xuân - Hè và cách phòng, chống; 

 Tăng cường nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện quy trình rửa tay thường quy của HS, đặc biệt là 

trước, sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh; 

 Giáo dục HS không mua đồ ăn, thức uống từ bên ngoài vào trường; không sử dụng các loại 

thực phẩm chưa rõ nguồn gốc, thức ăn nhanh bán trên vỉa hè; 

 Chú ý vệ sinh cá nhân, chỗ ngồi, lớp học sạch sẽ. 

Vệ sinh môi trường:  

 Tiếp tục tăng cường vệ sinh lớp học hàng ngày và tăng cường phun khử khuẩn bề mặt toàn bộ các lớp 

học, hành lang, tay vịn cầu thang, nhà vệ sinh và các khu vực khác; 

 Tổng vệ sinh khử khuẩn toàn trường vào các ngày cuối tuần. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm:  

 Tăng cường kiểm tra nguồn thực phẩm do công ty Hadico cung cấp; 

 Tiếp tục giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện quy trình nhập thực phẩm, chế biến thực phẩm theo quy 

định bếp ăn một chiều; 

 Tiếp tục thực hiện và tăng cường kiểm tra việc luộc, sấy vật dụng, bát đĩa, khay đựng thức ăn của HS; 

 Điều chỉnh thực đơn theo khuyến cáo của y tế thay vì sử dụng thực đơn hiện tại trong giai đoạn này. 

Điều chỉnh một số hoạt động giáo dục: 

 Không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày chất lượng không khí có hại cho 

sức khỏe; 

Một số khuyến nghị với cha mẹ học sinh: 

 Khuyên HS không nên ăn quà vặt ngoài cổng trường, các đồ ăn nhanh bán trên vỉa hè; gọi đồ ăn trên 

mạng mà chưa rõ nguồn gốc; 

 CMHS phối hợp cùng GVCN không cho học sinh mang đồ ăn từ bên ngoài vào lớp học để liên hoan, 

tổ chức sự kiện, sinh nhật... theo yêu cầu về an toàn thực phẩm trong nhà trường; 

 Khi HS có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, CMHS nên đưa con đến ngay cơ sở y tế chuyên 

khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Sau khi có kết luận của bác sĩ, nếu HS mắc bệnh có nguy 

cơ lây nhiễm chéo, CMHS thông báo ngay cho GVCN để nhà trường có biện pháp phòng dịch đảm 

bảo an toàn cho HS toàn trường. 

Để thông tin không sai lệch gây ảnh hưởng đến tâm lý HS, cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ban lãnh đạo 

luôn tiếp thu mọi ý kiến đóng góp tích cực của CMHS khi có danh tính rõ ràng trên các kênh thông tin 

chính thức của nhà trường. Trong trường hợp cần trao đổi trực tiếp, CMHS vui lòng vào mục LIÊN HỆ 

trên Website hoặc tham khảo trang 12 trong cẩm nang CMHS về phương thức liên lạc. Ban lãnh đạo 

sẽ sắp xếp lịch đón tiếp và cử nhân sự đúng thành phần để cuộc gặp mặt diễn ra hiệu quả. 

Kính mong CMHS quan tâm chăm sóc sức khỏe cho HS để con bước vào một mùa thi đạt kết quả tốt 

nhất. 

Trân trọng, 

Bộ phận Tư vấn học đường 

  


