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THÔNG BÁO 

Thực hiện Công văn số 916/SGDĐT-VP ngày 6/5/2021 của sở GD&ĐT 

Bình Định về việc thực hiện các biện pháp phòng chóng dịch bệnh covid-19, 

Hiệu trưởng trường THPT Hoài Ân thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh thực hiện các biện pháp cấp bách sau: 

1. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn 

- Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), nhất là đeo khẩu trang bắt 

buộc trên đường đến trường, từ trường về nhà, tại nơi công cộng. 

2. GVCN, bộ phận Y tế phối hợp Phòng Y tế huyện, trạm Y tế xã, TT 

điều tra, phát hiện các trường hợp F2 tiếp xúc gần F1, vận động cách ly tại nhà.  

Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, chủ động trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tốt nhất. 

3. Yêu cầu toàn thể viên chức nhà trường không tham gia tổ chức dạy 

thêm - học thêm ngoài nhà trường. 

4.  Yêu cầu toàn thể học sinh nhà trường không tham gia học thêm ngoài 

nhà trường, tự giác sắp xếp thời gian hợp lý để ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho 

kiểm tra cuối kỳ II, thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt kết quả cao nhất. 

Hiệu trưởng trường THPT Hoài Ân đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và người lao động thực hiện nghiêm túc thông báo trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- HT, P.HT; 

- TTCM, TTVP, CĐ, ĐT; 

- Đăng website trường; 

- Lưu:VT. 
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