Kế hoạch “Phân nhóm học sinh tới trường”
Do sự lây lan rộng của dịch COVID-19, nhiều trường học đã tiến hành cho nghỉ học dài hạn.
Nhằm thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm, đồng thời, tổ chức chăm sóc sức
khỏe tâm sinh lý cho học sinh, và chuẩn bị cho năm học mới, các trường thực hiện phân nhóm
học sinh tới trường vào các ngày khác nhau; theo cấp học, theo lớp hoặc theo khu vực sinh sống
tùy theo quy mô cụ thể của từng trường.

１ Phương pháp phòng chống lây nhiễm
・Theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà; thực hiện đo thân nhiệt khi đến trường
・Kiểm tra tình trạng sức khỏe của giáo viên
・Tiến hành triệt để việc rửa và khử trùng tay
・Tiến hành thông khí, vệ sinh và khử trùng hội trường tổ chức
・Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa học sinh (Trường hợp không đeo khẩu trang)
・Không yêu cầu đến trường khi học sinh có triệu chứng cảm cúm

２ Cách tiến hành
“Với người không có triệu chứng bệnh, việc trò chuyện ở phạm vi cách một cách tay,
hay các hoạt động ít có tiếp xúc cơ thể với người đối diện được xem là các hoạt động
có nguy cơ lây nhiễm thấp (Theo ý kiến đưa ra tại Hội nghị các chuyên gia về Phòng
chống vi-rút Corona chủng mới của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)”. Theo đó,
thực hiện theo các tiêu chí sau:
・Thực hiện phân nhóm đến trường theo cấp học, theo lớp hoặc theo khu vực sinh
sống.
・Tận dụng các cơ sở công cộng như nhà thể chất, hay nhà văn hóa địa phương.
・Thực hiện 60 phút/buổi và 1 buổi/tuần đối với mỗi học sinh.

３ Nội dung
・Tiến hành phổ biến kiến thức và cách thực hiện đúng đắn các phương pháp phòng
chống lây nhiễm.
・Nắm bắt tình trạng sức khỏe của học sinh.
・Đưa ra lời khuyên cho việc học tập tại nhà.

４ Các điểm lưu ý khác
・ Phân nhóm đến trường khác với các giờ học thông thường. Tùy theo phán
đoán của phụ huynh/người giám hộ, và tình hình cụ thể của từng học sinh mà
học sinh có thể vắng mặt.
・ 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 thời gian thực hiện bằng
thông báo riêng.

