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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 30 tháng 12 năm 2020

V/v đảm bảo sức khỏe và phòng, tránh rét
đậm, rét hại cho học sinh

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, khả năng trong
những ngày sắp tới Thái Nguyên sẽ có những ngày sẽ rét đậm, rét hại.
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên, để đảm bảo sức khỏe,
phòng chống rét cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ yêu cầu Thủ trưởng
các đơn vị, trường học cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau:
1. Trong những ngày trời rét đậm, rét hại; thủ trưởng các đơn vị, học sinh và phụ
huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Thái Nguyên
được phát tại Bản tin dự báo thời tiết: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, kênh
TN1, chương trình "Thời sự Thái Nguyên”, vào 19h45 hàng ngày. Căn cứ vào thông tin
này, thủ trưởng các nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học, cụ thể:
- Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C;
- Đối với học sinh trung học cơ sở, nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C.
2. Trong thời gian thời tiết rét đậm, rét hại, đề nghị lãnh đạo nhà trường thường
xuyên kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú,
phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh; đối với các
trường mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ, học sinh. Đối với
các trường nội trú và các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm: đảm bảo chế
độ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị các loại thuốc men
phục vụ công tác y tế học đường.
3. Thông báo rõ quy định nghỉ rét tới tất cả các học sinh và phụ huynh. Các nhà
trường có hướng dẫn cho học sinh tự học, ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ rét.
4. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có
thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường
hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần thu xếp để học sinh vẫn vào được lớp học.
5. Trong những ngày học sinh nghỉ học do trời rét đậm, rét hại, nhà trường cần
bố trí lực lượng trực để đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra
bình thường. Trường hợp nếu học sinh đã đến trường, nhà trường phải bố trí cho các
học sinh vào phòng để giữ ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về (không được
để học sinh đứng ngoài cổng trường vì nghỉ rét).
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Đại Từ đề nghị các nhà trường nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
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