
DỊCH COVID-19, cho tới giờ vẫn chưa thể tìm hiểu rõ được nguyên nhân và 
phương pháp chữa trị. Chúng ta buộc phải coi đây là một cuộc chiến dài hạn, điều 
quan trọng là tìm ra được phương thức sống chung với dịch bệnh.

Chúng tôi hiểu việc chấm dứt hoàn toàn khả năng lây bệnh vào thời điểm này là 
điều không thể. Tuy nhiên, quyết định để học sinh quay trở lại trường vẫn được đưa 
ra, đi kèm với đó là triệt để phòng tránh nhưng nơi hội tủ "3 yếu tố", đưa vào áp 
dụng "Lối sống mới", vừa đảm bảo việc dạy và học, vừa giảm đến tối đa khả năng lây 
nhiễm.

"Lối sống mới" đã bắt đầu được áp dụng tại các điểm trường học. Chúng 
tôi rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của quý phụ huynh.

【Các vật dụng tự mang theo】

Khăn tay, giấy ăn, khẩu trang, túi nylon hoặc vải sạch để gói khẩu trang khi cần.

Biện pháp 
cơ bản

□ Rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước (Tối thiểu 30 giây).
□ Tất cả mọi người, cả học sinh và giáo viên đều yêu cầu đeo khẩu trang.

※Có thể tháo trong trường hợp lo ngại cảm nắng.
□ Định kỳ thực hiện thông khí trong lớp học.

□ Khử độc dụng cụ và bàn ghế trong lớp tối thiểu 1 lần 1 ngày.
□ Giữ khoảng cách giữa các học sinh và giáo viên (từ 1-2 mét).
□ Các trường hợp có biểu hiện hốt, cảm cúm, yêu cầu nghỉ học dưỡng bệnh tại nhà.

※Sẽ được tính là ngày không cần lên lớp, do hiệu trưởng công nhận.

Hiểu về 
dịch bệnh

Giúp trẻ hiểu một cách rõ ràng về dịch bệnh:

Trường hợp cần 
nghỉ học 

□ Chỉ đạo để trẻ tự mình thực hiện các công việc giảm nhằm giảm nhẹ khả năng lây bệnh.
□ Tránh các hành vi như phân biệt đối xử, xa lánh với người nhiễm bệnh.

□ Lập tức nghỉ học nếu có trẻ nhiễm bệnh.

□ Dựa trên lời khuyên từ Phòng sức khoẻ, tình hình lây nhiễm trên địa bàn, từ đó đưa ra 
quyết định phù hợp.

Đường dây tư vấn hỗ trợ về các khúc mắc và lo lắng trong đời sống & trường họp
※「Phòng hỗ trợ và tư vấn các vấn đề về trẻ em」
☎:0120-3882-56（24/7) E-mail:doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp

Chiếu theo bộ quy định đảm bảo an toàn vệ sinh tại điểm trường học, kèm theo 
văn bản yêu cầu áp dụng "Lối sống mới" do Bộ GD&ĐT ban hành.

Kính gửi các bậc phụ huynh và cha mẹ học sinh

Lối sống mới tại các điểm trường học




