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Hướng dẫn dành cho Phụ huynh về các Quy định vệ sinh năm học 2020-21 theo Kế hoạch vệ sinh
tổng thể của Trường tiểu học Beatrix-Potter.
1.

Hãy nói chuyện với con của Quý vị về các biện pháp bảo vệ đơn giản và hiệu quả chống lại việc lây
nhiễm Corona cũng như truyền đạt cho con ý nghĩa của các biện pháp quy định này là để bảo vệ
sức khỏe của bản thân và của mọi người xung quanh.

2.

Hãy đưa cho con của Quý vị hàng ngày một chiếc khẩu trang mới và một chiếc khác nếu có thể
để dự phòng. Hãy thay khẩu trang mỗi ngày và sau khi sử dụng phải giặt ở nhiệt độ ít nhất là 60 độ.
Khẩu trang dùng một lần phải vứt đi hàng ngày.
Việc kéo cao áo phông hoặc tương tự dùng thay cho khẩu trang không được chấp nhận.

3.

Trẻ có các triệu chứng điển hình khi nhiễm Covid 19 (như: sốt, ho, đau cổ họng, thở dốc, có vấn
đề về hô hấp hoặc khó thở, kiệt sức, mệt mỏi, đau đầu và đau cơ, hắt hơi, tạm thời mất vị giác và
khứu giác) hoặc khi có nghi ngờ trong phạm vi gia đình có người bị nhiễm sẽ không được đến
trường.

4.

Nếu các triệu chứng trên xuất hiện khi trẻ đang ở trường thì Phụ huynh sẽ phải đón con về.

5.

Đối với các triệu chứng cảm lạnh, Quý vị nên để con ở nhà. Khi con bị sốt lên hoặc các triệu chứng
không giảm sau ba ngày, Quý vị hãy đưa con đi bác sĩ (xem hình ở trang sau)

6.

Quý vị hãy điền thông tin vào bản tự khai báo trước khi con đi học lại (mẫu trên trang chủ
của trường) hoặc gửi kèm giấy chứng nhận của bác sĩ.

7.

Chúng tôi yêu cầu Quý vị chỉ bước vào trường trong các trường hợp thực sự khẩn cấp.
Quý vị hãy tạm biệt con mỗi sáng tại sân trường và hẹn thời gian đón con cố định vào buổi chiều
nếu có thế. Các con sẽ được đưa ra khỏi trường vào đúng thời gian đó để Quý vị đón con.
Việc lưu trú tại các khu vực hành lang và khu ăn uống là không được phép.

8.

Khi Quý vị muốn đón con từ trong trường, Quý vị vui lòng thông báo trước với Bộ phận thư
ký trường và để lại thông tin liên hệ trong trường hợp cần theo dõi.

9.

Quý vị hãy liên hệ với các Thầy, Cô giáo hoặc Hiệu trưởng khi có các câu hỏi, các thông tin hoặc
vấn đề cần được hướng dẫn. Quý vị vui lòng sử dụng điện thoại liên hệ hoặc qua Email.
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