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THÔNG BÁO
v ề việc tổ chức các lóp học trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg, ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường thực hiện chống dịch Covid-2019;
Công văn số 1026/SLĐTBXH-GDNN, ngày 11/5/2021 của Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường để phòng chống dịch
Covid-19;
Công văn số 1237/SGDĐT-VP, ngày 10/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên hệ giáo dục thường xuyên tạm dừng đên
trường để phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ tình hình thực tế của Trường và đảm bảo việc hoàn tất chương trình học và
các hoạt động GDNN theo quy định;
Ban giám hiệu trường thông báo đến cán bộ - giáo viên —học sinh của Trường thực
hiện một số công việc như sau:
1. Các lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên vẫn tiếp tục thực hiện việc ôn tập thi tốt
nghiệp THPT (theo nguyện vọng của học sinh).
2. Các lóp hệ giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy theo 2 hình thức
- Dạy trực tuyến: đối với những phần lý thuyêt môn học
- Dạy tại xưởng: đối với những phần thực hành thao tác
3. Các khoa xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng trực tuyến cụ thể gởi về cho
phòng Đào tạo để thực hiện công tác giám sát và gửi bài giảng trực tuyên cho quản trị
wesite nhà trường.
4.

về

phương pháp giảng dạy: thực hiện thống nhất theo phần mềm đã được khoa

Công nghệ thông tin tập huấn vào cuối năm 2020.
5. Giao cho bộ phận quản trị website của Trường tạo thư mục bài giảng trực tuyến
trên website, tạo điêu kiện cho học sinh tham khảo và học tạp. 6. Thực hiẹn nghicm tuc
công tác phòng dịch trong thời gian học tại xưởng, cụ thể:
* Tổ bảo vệ thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt và khử trùng tay của học sinh đến
trường; _
* Bố trí dung dịch sát khuẩn tại cửa các phòng học, xưởng thực hành và giáo viên
dạy lớp bắt buộc học sinh phải sát trùng tay trước khi vào lóp, xưởng thực hành.

* Tuyên truyền, giáo dục học sinh về công tác phòng dịch và tuyệt đối không cho
học sinh vào phòng học khi không đeo khẩu trang y tế;
* Thực hiện giãn cách chỗ ngồi trong phòng học (l,5m /học sinh);
* Phòng Công tác học sinh - QHDN thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 5K của
học sinh;
* Phòng Tông hợp-Tài chính —Thiêt bị: Bố trí, bổ sung bàn ghế học sinh theo yêu
cầu của khoa để đảm bảo yêu cầu giãn cách.
7. Thời gian thực hiện: từ ngày 24/5/2021
Đề nghị CB - GV - HS thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
Nơi nhận:
- Sờ LĐ-TB&XH;
- CB-GV;
- Dán tại các xưởng thực hành;
- Website trường;
- Lưu VT.

