CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE
Thông qua ngày 17/02/2022 tại cuộc họp của Ban an toàn sức khỏe (CHS)
Cập nhật ngày 01/03/2022
Trường áp dụng các khuyến nghị của cơ quan Y tế chính quyền địa phương, với sự tham vấn ý kiến của
Cơ quan ngoại giao, Tổng lãnh sự quán, Bộ giáo dục quốc gia (MENJS) và Cơ quan giáo dục Pháp tại
nước ngoài (AEFE).
Bảng quy định này được điều chỉnh bổ sung và thông qua bởi Ban an toàn sức khỏe và được thông báo đến
toàn bộ nhân viên – giáo viên (NV-GV) và các gia đình học sinh.
Các biện pháp được áp dụng tại trường :






Vệ sinh và khử khuẩn toàn trường
Vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, phòng thay đồ và nhà vệ sinh thường xuyên và đều đặn trong ngày.
Chuẩn bị sẵn các trang thiết bị vệ sinh : xà phòng, giấy lau tay tại tất cả những vị trí có nước.
Chuẩn bị sẵn nước rửa tay diệt khuẩn và giấy lau tay dùng một lần trong tất cả các phòng học.
Tập huấn cho nhân viên-giáo viên các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Các biện pháp cần áp dụng trước khi đến trường dành cho học sinh và NV-GV :
 Đo nhiệt độ và tự đánh giá tình trạng sức khỏe. Không cá nhân nào được phép vào trường nếu có những
biểu hiện tình trạng sức khỏe không tốt.
 Bắt buộc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà;
 Bắt buộc đeo khẩu trang khi ở trong trường;
 Học sinh trung học phải tự trang bị chai rửa tay khử khuẩn.
 Học sinh tất cả các khối phải mang theo bình nước uống và khẩu trang riêng.
Các biện pháp được áp dụng khi đến trường và khi ở trong trường:
 Bắt buộc khai báo sức khỏe thông qua mã QR hoặc bằng giấy, đối với tất cả khách đến liên hệ trường.
 Bắt buộc đo nhiệt độ ở cổng trường. Nếu nhiệt độ cao hơn 37°8 sẽ không được vào trường.
 Bắt buộc đeo khẩu trang, và khẩu trang phải vừa vặn với học sinh;
Các hướng dẫn chung về vệ sinh dành cho tất cả mọi người:






Tuân thủ các quy định giãn cách xã hội;
Rửa tay cẩn thận và thường xuyên bằng nước và xà phòng;
Che mũi miệng bằng khăn tay hay bằng phần khuỷu tay khi ho hay hắt hơi;
Không khạc nhổ, và chú ý vứt khăn giấy vào thùng rác;
Không cho người khác mượn bình nước uống cá nhân, và cần vệ sinh bình hàng ngày với sản phẩm
chuyên dụng;
 Các bình nước lớn sẽ được đặt gần phòng giám thị, phòng hội PHHS UPMD, phòng y tá, phòng hiệu
trưởng khối Mẫu giáo - Tiểu học, nhằm có thể kiểm tra việc áp dụng tốt các biện pháp phòng dịch.
 Tập huấn và nhắc nhở thường học sinh xuyên về các biện pháp phòng dịch và hướng dẫn chung về giữ
gìn vệ sinh.
 Mỗi học sinh tự vệ sinh bàn học của mình khi vào lớp.

Quy trình áp dụng khi học sinh bị ốm ở trường:
 Trong trường hợp HS có nhiều biểu hiện triệu chứng, phòng y tế sẽ đến đón học sinh tại lớp và thông
báo cho gia đình đến đón con em; trong thời gian chờ đợi, học sinh sẽ ở trong một phòng cách ly, là phòng
của Hội PHHS UPMD hoặc 1 phòng khác đang trống.
HS có thể trở lại trường học sau khi cung cấp giấy xác nhận test kháng nguyên âm tính, gửi qua email đến
thư ký khối Mẫu giáo – Tiểu học hoặc phòng Vie scolaire (phòng Giám thị Trung học), tùy theo cấp học
tương ứng của HS.
Các việc cần làm đối với trường hợp F0:
 Khi một HS phát hiện mình là F0, cần thông báo ngay lập tức với thư ký khối Mẫu giáo-Tiểu học hoặc
phòng Vie scolaire và gửi hình ảnh của kết quả test nhanh kháng nguyên có ghi rõ ngày tháng, chữ ký
cùng họ tên; đồng thời cần thông báo ngay đến những người có thể được xem là những F1 – “có tiếp
xúc gần”.
 Cá nhân F0 cần thực hiện cách ly 7 ngày
 Vào ngày thứ 7, nếu kết quả test kháng nguyên là âm tính, thì HS có thể trở lại trường.
 Vẫn vào ngày thứ 7, nếu kết quả vẫn là dương tính và nếu HS đã tiêm đủ (2 liều), cần thực hiện cách
ly thêm 3 ngày.
 Nếu kết quả test là dương tính và HS chưa tiêm vaccine, cần thực hiện cách ly thêm 7 ngày.
 Phòng Vie scolaire sẽ gọi điện cho gia đình các HS được xem là có tiếp xúc gần với HS F0.
 HS F0 có thể trở lại trường sau khi nộp giấy xác nhận test âm tính do một cơ quan y tế cấp.
Các việc cần làm đối với trường hợp F1:
Định nghĩa: Một người được xem là F1 khi trong vòng 48h trước đó, người đó đã tiếp xúc gần một trường hợp
F0 không đeo khẩu trang trong vòng hơn 15 phút, với khoảng cách ít hơn 2m trong một không gian kín. Như
thế, khi một học sinh trở thành là F0, thì giáo viên lớp và các học sinh còn lại của lớp không hẳn đều được xem
là F1.
 Trong trường hợp là F1, cá nhân này cần tự cách ly 5 ngày kể từ ngày gần nhất có tiếp xúc với F0: ví
dụ, nếu có tiếp xúc gần nhất vào ngày thứ bảy thì cần tự cách ly đến ngày thứ tư, và thực hiện test vào tối
thứ tư. Nếu kết quả là dương tính thì trở thành là F0. Nếu là âm tính thì có thể trở lại trường, với việc cung
cấp kết quả test âm tính.
 Các trường hợp tiếp xúc gần sẽ được xác định sau khi đã có những trao đổi cụ thể với trường hợp F0.
 Thư ký khối Mẫu giáo – Tiểu học, và phòng Vie scolaire sẽ thực hiện việc liên lạc với các gia đình có
liên quan.
 Gia đình đến đón con em.
Với các học sinh được xác định là F0 và F1, các em tiếp tục việc học tập thông qua PRONOTE và
EDUCARTABLE.
Với nhân viên và giáo viên trường, các quy định được thể hiện rõ trong biên bản cuộc họp về An toàn sức khỏe
trong Lao động (CHSCT).
Hiệu trưởng,

Isabelle DUFOURG

