
Hội đồng giáo dục tỉnh Hokkaido 

 

Các điểm cần lưu ý trong thời điểm các trường học tiếp 

tục mở cửa trở lại cho năm học mới 

 

Ngoài việc đưa ra và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống trong thời điểm dịch bệnh COVID-

19 lan rộng như hiện nay, hướng tới thời điểm các trường tiếp tục mở cửa trở lại cho năm học mới, 

chúng tôi, Hội đồng giáo dục tỉnh Hokkaido đã gửi văn bản với thông báo và các điểm cần lưu ý tới 

các trường học trên địa bàn Hokkaido. Nội dung như sau: 

 

1. Các biện pháp phòng bệnh cơ bản: 

- Yêu cầu học sinh ở các lớp cấp thấp sử dụng và điền vào phiếu “Theo dõi sức khoẻ hàng 

ngày”. Đồng thời yêu cầu giáo viên và BGH nhà trường theo dõi sát sao sức khoẻ của học 

sinh. 

- Tuân thủ nghiêm khắc việc rửa tay, quy tắc ho đúng cách. Ngoài ra, yêu cầu học sinh đeo 

khẩu trang. 

- Thiết đặt điều hoà ở nhiệt độ thích hợp, thời gian nghỉ giải lao giữa giờ thực hiện mở 

cửa sổ thông gió tại 2 hướng của lớp học. 

- Thực hiện định kỳ việc khử độc tại trường lớp bằng Cồn khử độc Alcohol. 

2. Các điểm cần lưu ý khi thực hiện hoạt động dạy và học: 

- Khi lên lớp: 

A) Yêu cầu giảm tối đa việc phát âm thành tiếng lớn hoặc phát âm theo nhóm. 

B) Tránh tối đa việc học sinh ở các lớp cấp thấp quay mặt vào nhau. 

- Khi ăn trưa tại trường: 

A) Nhằm mục đích tuân thủ quy tắc ho đúng cách, yêu cầu học sinh chuẩn bị và để 

khăn tay trên mặt bàn, sử dụng khi cần thiết. 

B) Trước bữa ăn, yêu cầu khử độc mặt bàn với Cồn khử độc 


