UBND QUẬN TÂY HỒ
TRƯỜNG MẦM NON TỨ LIÊN
Số: 01/HD-MNTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tứ Liên, ngày 09 tháng 4 năm 2022

HƯỚNG DẪN
PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐƯA – ĐÓN TRẺ TẠI TRƯỜNG,
ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH COVID – 19.

Thực hiện Công văn số: 1052/UBND-KGVX ngày 8/4/2022 của Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Nội; Công văn số 483/UBND-GDĐT ngày 8/4/2022 của
UBND quận Tây Hồ về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số: 498/HDLN-SGDĐT-SYT ngày
28/02/2022 của Sở GD&ĐT, Sở Y tế quận Tây Hồ về trường học an toàn trong
phòng, chống dịch COVID-19;
Để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong công tác
phòng chống dịch bệnh COVID-19, trường Mầm non Tứ Liên hướng dẫn phụ
huynh đưa, đón trẻ tại trường như sau:
I. ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG:
1.Thời gian: Từ 7h15’ – 8h15’
2. Địa điểm giáo viên nhận trẻ: Tại lớp
3. Quy trình:
Bước 1: Phụ huynh đưa con vào trường từ cổng chính ( cổng đối diện
UBND phường) quét mã QR khai báo y tế.
Bước 2: Đến sảnh, phụ huynh cho trẻ đứng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay
bằng thiết bị tự động.
Bước 3: Phụ huynh đưa trẻ đi lên cầu thang đầu tiên theo đường 1 chiều
để vào lớp. Giáo viên đón trẻ tại cửa lớp, ghi sổ nhật ký đón trẻ.
Bước 4: Sau khi giao trẻ cho giáo viên, phụ huynh tiếp tục đi theo đường
hành lang 1 chiều xuống cầu thang thứ 2 ( gần sân khấu) hoặc cầu thang thứ 3
( gần phòng GDTC) xuống sân ra về qua cổng phụ ( Ngõ 45 phố Tứ Liên).
II. ĐÓN TRẺ:
1.Thời gian: Từ 16h00’ – 17h00’
2. Địa điểm: Tại các lớp
3. Quy trình đón trẻ:
Bước 1: Phụ huynh đến đón con vào trường từ cổng chính ( đối diện
UBND phường) quét mã QR khai báo y tế.

Bước 2: Phụ huynh đo thân nhiệt, sát khuẩn tay bằng thiết bị tự động tại
sảnh tầng 1.
Bước 3: Phụ huynh đi cầu thang đầu tiên lên lớp đón trẻ.
Bước 4: Phụ huynh đón con xong tiếp tục dẫn con đi theo hành lang
xuống cầu thang thứ 2 ( gần sân khấu) hoặc cầu thang thứ 3 ( gần phòng
GDTC) theo đường 1 chiều xuống sân ra về qua cổng phụ - ngõ 45 Phố Tứ Liên.
III. MỘT SỐ LƯU Ý NHẰM ĐẢO BẢO AN TOÀN CHO TRẺ KHI
ĐƯA – ĐÓN TRẺ TẠI TRƯỜNG.
- Phụ huynh học sinh không đi đến trường và không đưa trẻ đến trường
nếu bản thân đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó
thở.
- Phụ huynh và học sinh đeo khẩu trang khi đến trường.
- Phụ huynh thực hiện đo thân nhiệt cho trẻ tại nhà trước khi đưa con đến
trường, không đưa trẻ có thân nhiệt trên 37độ đến trường.
- Phụ huynh thực hiện quét mã QR khai báo y tế bằng ứng dụng điện tử.
- Phụ huynh giao và đón con tại lớp. Đi, ra theo đường một chiều quy
định.
- Phụ huynh không cho trẻ ăn sáng trong sân trường, không tụ tập đông
người trong trường. Phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.
Để đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị phụ huynh học sinh phối hợp thực
hiện nghiêm túc./.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- 100% PH và CBNGNV ( để thực hiện);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
Trần Thị Liên

