
Kế hoạch “Phân nhóm học sinh tới trường” 
 
１Mục đích:  

Do sự lây lan rộng của dịch COVID-19, nhiều trường học đã tiến hành cho nghỉ học dài hạn. Các trường thực 
hiện triệt để các biện pháp phòng tránh lây nhiễm thông qua tiếp xúc gần tại các không gian khép kín, đồng 
thời, tổ chức giám sát tình hình học tập và tình trạng sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh để đưa ra các chỉ đạo 
thích hợp nhằm chuẩn bị cho năm học mới. Theo đó, các trường thực hiện phân nhóm học sinh đi học vào các 
ngày khác nhau. Có thể thực hiện phân nhóm theo cấp học, theo lớp hoặc theo khu vực tùy theo quy mô cụ thể 
của từng trường. 
 
２Nội dung cụ thể: 
 (1) Tổ chức quan sát và theo dõi học sinh: 

 ①Nắm bắt tình hình sức khoẻ và thói quen sinh hoạt của học sinh. 
 ②Thông báo tới đơn vị có chức trách (Giáo viên chủ nhiệm, Phòng tư vấn/hỗ trợ trẻ em) trong trường hợp cần 
thiết.  
(2) Hướng dẫn học tập: 
 ①Phổ biến các phương pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19. 
 ②Giám sát tình hình học tập tại nhà, từ đó đưa ra phương pháp học tập phù hợp. 
 ③Cung cấp tài liệu học tập cũng như bài tập về nhà cho học sinh. 

     
３Phương pháp thực hiện:  

(1) Nắm bắt tình hình sức khoẻ học sinh: 
 ①Không yêu cầu lên lớp đối với trường hợp học sinh có biểu hiện của bệnh cảm cúm.  
 ②Không bắt buộc lên lớp đối với các trường hợp có bệnh nền như hen suyễn hoặc các bệnh đường hô hấp 
khác.  
(2) Cách tính ngày đi học 

①Được tính là buổi hướng dẫn ngoại khóa, không được tính là ngày đi học chính thức. 
   ②Có thể tính ngày đi học chính thức vào các ngày nghỉ đầu năm và cuối năm của trường. 

(3) Yêu cầu đối với địa điểm: 
 ①Đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các học sinh nếu không đeo khẩu trang. 
 ②Có thể sử dụng cái địa điểm công cộng như nhà thể chất, hội trường hoặc các nhà văn hóa địa phương.  
 ③Thực hiện triệt để việc thông gió, giữ vệ sinh và khử trùng địa điểm tổ chức.  
(4) Thời gian thực hiện:  

Thực hiện mỗi tuần 1 buổi; mỗi buổi 60 phút. 
(5) Các điểm cần lưu ý khi thực hiện:  
 ①Khi học sinh tới trường và tan trường, các giáo viên thực hiện hướng dẫn học sinh ngay tại cổng, tránh tối 

đa việc học sinh tiếp xúc lẫn nhau. 
 ②Khi vào trường, tiến hành kiểm tra “Phiếu theo dõi sức khoẻ” và do thân nhiệt học sinh. Sau khi nắm được 

tình hình sức khỏe trong ngày của học sinh thì nhanh chóng yêu cầu học sinh rửa và khử trùng tay. 
 ③Trường hợp thực hiện cho nhiều nhóm học sinh đến trường trong cùng một ngày, cần thiết lập các khung 

giờ khác nhau nhằm giảm tối đa việc tiếp xúc giữa các học sinh. 
 ④Trường hợp sử dụng xe buýt của trường, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các học sinh trong xe. 
 ⑤Trường hợp học sinh tới trường bằng các phương tiện công cộng, cần chọn các khung thời gian ngoài giờ 

cao điểm để thực hiện. 
 ⑥Khi học sinh tới trường hay tan trường, cần phối hợp với hội phụ huynh để đảm bảo an toàn cho học sinh. 
(6) Đối với các trường trung học phổ thông và trường giáo dục đặc biệt:  
  Đối với các trường trung học phổ thông có học sinh trải rộng trên nhiều khu vực, và có khả năng chỉ đạo thống 
nhất bằng e-mail; và các trường giáo dục đặc biệt cần hỗ trợ riêng cho từng học sinh, sẽ được thông báo cách 
thực hiện bằng thông báo riêng. 

  (7) Các điểm cần lưu ý khác:  
①Trong lần đầu tiên thực hiện phân nhóm tới trường, cần phổ biến cho học sinh những kiến thức đúng đắn về 

các phương pháp phòng ngừa lây nhiễm như rửa và khử trùng tay đúng cách, đeo khẩu trang hay thực hiện 
che miệng khi ho. 

②Các trường hợp nghỉ học không lên lớp, cần liên lạc với phụ huynh/người giám hộ và học sinh để nắm bắt 
tình hình.  

    ③Thực hiện kiểm tra tình hình sức khoẻ của giáo viên phụ trách trong ngày. 
  ④Việc tổ chức lễ tốt nghiệp cũng như các buổi tư vấn định hướng (bao gồm tư vấn định hướng cho học sinh 

THCS năm 3) cần được thực hiện với các biện pháp nêu trên.  
 



Ví dụ về việc Phân nhóm học sinh 
 

（Ví dụ 1）Thực hiện tại nhà thể chất theo từng cấp học khác nhau: 
 
 Thứ Hai, ngày 09 tháng 3 Áp dụng với các lớp từ lớp 1 tới lớp 4 

Thời gian Đối tượng áp dụng Số lượng Địa điểm 

09:00 - 10:00  Lớp 1, nhóm 1-2 60 h/s Nhà thể chất 

10:30 - 11:30  Lớp 2, nhóm 1-2 60 h/s Nhà thể chất 

13:00 - 14:00  Lớp 3, nhóm 1-2 60 h/s Nhà thể chất 

14:30 - 15:30  Lớp 4, nhóm 1-2 60 h/s Nhà thể chất 

 
  Thứ Ba, ngày 10 tháng 3 Áp dụng với lớp 5 và lớp 6                      

Thời gian Đối tượng áp dụng Số lượng Địa điểm 

09:00 - 10:00   Lớp 5, nhóm 1-2   60 h/s Nhà thể chất 

10:30 - 11:30   Lớp 6, nhóm 1-2 60 h/s Nhà thể chất 

 
（Ví dụ 2）Trường hợp không phân chia các cấp học và sử dụng các địa điểm công cộng 
 
  Thứ Hai, ngày 09 tháng 3                                

Thời gian Khu vực áp dụng Số lượng Địa điểm 

09:00 - 10:00   Khu vực ●● 20 h/s 
Trung tâm văn hoá khu 

vực ●● 

09:00 - 10:00   Khu vực ■■ 25 h/s 
Trung tâm văn hoá khu 

vực ■■ 

13:00 - 14:00   Khu vực ○○ 10 h/s 
Trung tâm văn hoá khu 

vực ○○ 

13:00 - 14:00   Khu vực △△ 30 h/s 
Trung tâm thể thao khu 

vực △△ 
  
 ※Đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các học sinh nếu không đeo khẩu trang.. 


