
Những phần bắt buộc của "Sổ tay hướng dẫn": Hoạt động của trường và các cơ sở giáo dục trong 

năm học 2020/2021 liên quan đến covid-19 

Đây là thông tin về các quy tắc ràng buộc liên quan dựa trên quy định pháp lý hiện hành, mà Bộ Giáo 

dục, Thanh niên và Thể thao coi là rất quan trọng đối với hoạt động của các trường học kể từ ngày 

1/9/2020. 

Khẩu trang – Không có nghĩa vụ đeo khẩu trang trong trường học hoặc tại cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, 

nghĩa vụ đeo khẩu trang có thể sẽ được áp dụng cho việc tổ chức các sự kiện. Việc đưa ra nghĩa vụ đeo 

khẩu trang được điều chỉnh bởi mức độ khẩn cấp trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cái gọi là 

Semafor - Bản đồ đèn báo. Trong trường hợp thành phố được đưa vào mức độ khẩn cấp II (màu cam), 

Trạm vệ sinh dịch tễ tỉnh thuộc tuyến sẽ đưa ra nghĩa vụ đeo khẩu trang tại các khu vực chung của 

trường học và của các cơ sở giáo dục.   

Trong trường hợp khẩn cấp cụ thể liên quan đến covid-19, nhà trường luôn có nghĩa vụ tuân thủ hướng 

dẫn và các biện pháp khẩn cấp hiện hành do Trạm vệ sinh dịch tễ tỉnh công bố đối với khu vực cụ thể 

hoặc do Bộ Y tế công bố áp dụng đại trà. 

Các hoạt động của nhà trường trong trường hợp nghi ngờ nhiễm covid-19:  

Nhà trường có nhiệm vụ ngăn chặn sự xuất hiện và lây lan của các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả 

covid-19 và thực hiện nghĩa vụ này theo Luật bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng bằng cách có nghĩa vụ đảm 

bảo “tách biệt trẻ em hoặc thanh thiếu niên có dấu hiệu bệnh cấp tính khỏi trẻ em và thanh thiếu niên 

khác và đảm bảo sự giám sát của cá nhân đã trưởng thành đối với trẻ em ( Điều 7 khoản 3 Luật Bảo vệ 

Sức khỏe Cộng đồng). 

Nhà trường không có nghĩa vụ chủ động phát hiện ở từng trẻ em/học sinh/sinh viên các dấu hiệu của 

bệnh truyền nhiễm (như sốt, sốt cao, ho, sổ mũi, khó thở, đau họng, nhức đầu, đau cơ và khớp, tiêu 

chảy, mất khứu giác, v.v. .), nhưng cần chú ý nhiều hơn đến các triệu chứng này và khi phát hiện ra 

chúng, sẽ lựa chọn một trong những cách giải quyết sau: 

• thấy được rõ ràng các triệu chứng khi trẻ em/học sinh/sinh viên lúc đến trường - trẻ em/học 

sinh/sinh viên không được vào trường; trong trường hợp trẻ em hoặc học sinh vị thành niên, với 

điều kiện là người đại diện theo pháp lý của trẻ em có mặt. 

• thấy được rõ ràng các triệu chứng khi trẻ em/học sinh lúc đến trường và người đại diện theo pháp 

luật của trẻ em hoặc học sinh vị thành niên không có mặt - sẽ thông báo ngày cho người đại diện 

theo pháp luật và thông báo cho họ về sự cần thiết phải đón trẻ ngay lập tức; nếu không được, hãy 

tiến hành theo điểm sau,    

• các triệu chứng xuất hiện, thấy được rõ ràng trong lúc trẻ em/học sinh/sinh viên có mặt ở trường; 

cung cấp khẩu trang ngay lập tức và cho trẻ vào phòng riêng đã được chuẩn bị trước hoặc cách ly 

với những người khác có mặt tại trường bằng biện pháp khác, đồng thời thông báo ngay  cho người 

đại diện theo luật pháp của trẻ em đó biết để đón trẻ em/học sinh; học sinh/sinh viên đã trưởng 

thành rời khỏi trường càng sớm càng tốt.  

Trong tất cả các trường hợp này, nhà trường thông báo cho người đại diện theo pháp luật hoặc học 

sinh hoặc sinh viên trưởng thành là họ có nghĩa vụ liên hệ với bác sĩ đa khoa qua điện thoại, người sẽ 

quyết định về trình tự tiếp theo.   

Bệnh mãn tính có biểu hiện giống triệu chứng của bệnh truyền nhiễm - Trẻ em/học sinh/sinh viên có 

các triệu chứng dai dẳng của bệnh truyền nhiễm là biểu hiện của bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh dị 

ứng (sổ mũi, ho), chỉ được phép vào trường khi chứng minh được mình không mắc bệnh truyền nhiễm. 



Bác sĩ đa khoa cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên chứng nhận rằng đó không phải là bệnh truyền 

nhiễm. Trẻ được phép vào trường sau khi nộp giấy chứng nhận. Chỉ nộp giấy chứng nhận một lần. 

Giáo dục trực tuyến - Từ 1/9, việc giáo dục trẻ em/học sinh/sinh viên trở lại hình thức trực tiếp, 

phương pháp giáo dục trực tuyến sẽ chỉ áp dụng trong các trường hợp được quy định bởi Luật Giáo 

dục được sửa đổi, đó là những trường hợp phát sinh do các biện pháp phòng ngừa đột xuất hoặc do 

quy định cách ly, ngăn chặn sự hiện diện cá nhân của hầu hết trẻ em/học sinh/sinh viên của ít nhất 

một nhóm/lớp/khoa/khóa học). Ngoài các trường hợp trên, Hiệu trưởng hoặc người đại diện theo 

pháp luật không được quyết định chuyển đổi sang hình thức giảng dạy trực tuyến. 

Nghĩa vụ cung cấp giáo dục theo cách này trong các tình huống nhất định được áp dụng cho các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Nhạc viện, trường Cao đẳng, trường Nghệ thuật và 

các trường Ngoại ngữ có quyền kiểm tra ngôn ngữ cấp quốc gia. Các trường mẫu giáo có nghĩa vụ giáo 

dục trực tuyến cho những trẻ em bắt buộc phải học mầm non, với điều kiện hầu hết trẻ em trong lớp 

học dành riêng cho những trẻ em này vắng mặt hoặc hầu hết những trẻ em này vắng mặt trong toàn 

trường mẫu giáo hoặc nơi làm việc riêng. Việc giáo dục trực tiếp trẻ em/học sinh/sinh viên bị ảnh 

hưởng được chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến (tùy theo điều kiện của trẻ đối với việc học 

trực tuyến). Những trẻ em/học sinh/sinh viên khác không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này vẫn tiếp tục 

học trực tiếp. Tốt nhất là những học sinh này vẫn ở cùng một nhóm. 

Học sinh và sinh viên có nhiệm vụ học tập trực tuyến. Đối với trẻ em mẫu giáo, nghĩa vụ này được áp 

dụng đối với những trẻ em có nghĩa vụ giáo dục mầm non bắt buộc. 

Nhà trường có nghĩa vụ điều chỉnh việc giáo dục trực tuyến, bao gồm cả việc đánh giá, phù hợp với 

điều kiện của trẻ em/học sinh/sinh viên. 

Trong các trường hợp khác, nhà trường không có nghĩa vụ giảng dạy trực tuyến. Sau đó nhà trường 

tiến hành theo cách tương tự như trong tình huống bình thường khi trẻ em/học sinh/học sinh không 

có mặt tại trường. Tuy nhiên, nếu khả năng tổ chức của nhà trường cho phép, nên duy trì ít nhất một 

phần giáo dục trực tuyến cho trẻ em/học sinh/sinh viên bị ảnh hưởng trên cơ sở tự nguyện và có xét 

đến điều kiện cá nhân của trẻ em.   
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