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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 

TRƯỜNG PT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

            

        Số:  01  /TB-PTTHSP 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

                Đồng Nai,  ngày  08 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra 

Ban Giám hiệu trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thông báo đến toàn 
thể giáo viên, học sinh toàn trường về việc tiếp tục thực hiện văn bản số 
253/SGDĐT-VP, 256/SGDĐT-VP và 328/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT về việc 
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 
gây ra.  

Tuy nhiên trong quá trình học sinh được nghỉ học, Ban Giám hiệu Nhà 
trường chỉ đạo đến giáo viên chủ nhiệm thực hiện một số nội dung:  

 1. Giáo viên chủ nhiệm cần giữ liên lạc với học sinh và phụ huynh để có 
thông tin kịp thời về dịch bệnh. Nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học 
sinh để có báo cáo kịp thời về Ban phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
của Nhà trường. 

2. Giáo viên chủ nhiệm có cách thức tạo kênh liên lạc và hướng dẫn học sinh 
các kĩ năng phòng chống dịch bệnh.  

3. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở và hướng dẫn học sinh ôn tập chung và tự 
ôn tập ở nhà để tránh tình trạng học sinh quên kiến thức khi tiếp tục vào học.   

Ban Giám hiệu đề nghị các giáo viên chủ nhiệm, bộ phận y tế và Ban phòng 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp của Nhà trường có trách nhiệm thông tin và 
giữ liên lạc với học sinh để có hướng xử lí kịp thời (nếu có).  

 

Nơi nhận:     K.T HIỆU TRƯỞNG 
- BGH (theo dõi); 
- Các GVCN (thực hiện); 
- NV Y tế (thực hiện); 
- Ban PC dịch bệnh (thực hiện); 
- Lưu: VT. 

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
                (đã kí) 
 
 
    TS. Phan Hoài Thanh 

 


