
Gửi tới phụ huynh 
 
Hiện tại, các ca nhiễm mới tại Hokkaido đã có dấu hiệu chậm lại, diễn biến bệnh 
cũng đã bớt phức tạp hơn. Tuy nhiên thời điểm có thể khống chế được dịch bệnh 
vẫn là một dấu hỏi lớn đối với toàn bộ đất nước, cũng như toàn thế giới. 
 
Trong tình hình này, mặc dù kì học mới vẫn sẽ diễn ra, nhưng chúng tôi luôn đặt 
nặng việc giữ gìn sức khoẻ cho trẻ lên hàng đầu. Vì vậy chúng tôi đưa ra lời kêu 
gọi tới mỗi gia đình hãy tiếp tục thực hiện các nguyên tắc như đo thân nhiệt cho 
trẻ mỗi buổi sáng và tối, cho trẻ nghỉ học ngay nếu xuất hiện các triệu chứng cảm 
cúm, vv… 
 
Không chỉ với trường lớp, đối với các hoạt động ngoại khoá, hãy luôn cố gắng 
đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh tới mức tối đa các hoạt động diễn ra tại những 
nơi có đặc điểm như sau: 
1. Chật hẹp kém thoáng khí. 
2. Tập trung đông người. 
3. Các cuộc hội thoại diễn ra ở khoảng cách gần. 
Thêm vào đó là thực hiện triệt để việc rửa tay, ho đúng cách, thông khí trong các 
phòng học, vv… Ngoài ra, từ học sinh tới giáo viên đều bắt buộc đeo khẩu trang 
khi lên lớp. 
 
Chúng tôi cũng nắm rõ tình hình thiếu khẩu trang trầm trọng trong điều kiện hiện 
nay, khuyến khích hội phụ huynh và mỗi gia đình tự làm và quyên góp cho nhà 
trường nếu có thể. 
 
Tham khảo: Trang web hỗ trợ học sinh của Bộ GD&ĐT 
 
- Mọi người cùng thực hiện phòng chống COVID-19  

https://www.youtube.com/watch?v=WRhp0ZGVh0U 
- Tự làm khẩu trang tại nhà 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html 
- Giặt khẩu trang vải đúng cách 

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200319009/20200319009.html 
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