
 

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ HỌC ĐƯỜNG TỪ 

17/05/2021 (nội quy)  

 
Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao thông báo rằng liên quan đến cuộc họp của Chính phủ Cộng hòa Séc ngày 10/05/2021, 
đã ban hành:    

⚫ Biện pháp khẩn cấp mới phòng, chống dịch của Bộ Y tế nhằm hạn chế hoạt động trong các trường học và cơ sở học 

đường, có hiệu lực từ ngày 17/5/2021 (sẽ công bố TẠI ĐÂY). So với hiện tại, biện pháp khẩn cấp phòng, chống này 

thay đổi những điều sau đây :   

o Tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở 

▪ trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc, cho phép học sinh cấp 1 và cả trẻ em đang theo học các lớp dự 

bị và giai đoạn dự bị của trường Tiểu học đặc biệt có mặt trực tiếp không phải thay phiên,    

▪ tại các vùng Karlovy Vary, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Plzeň, Trung Bohemia và thủ đô 

Praha học sinh cấp 2 có mặt trực tiếp không phải thay phiên; tại các vùng khác, các lớp của cấp 2 

tiếp tục thay phiên,    

▪ trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc, huỷ nghĩa vụ lớp và nhóm đồng nhất.  

o Tại nơi trông trẻ ngoài giờ học và câu lạc bộ của trường    

▪ Bãi bỏ các hạn chế trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc. Hoạt động ở chế độ bình thường, bãi bỏ nghĩa 

vụ các bộ phận và nhóm đồng nhất1, 

▪ bãi bỏ nghĩa vụ chăm sóc con cái của các bậc cha mẹ làm nghề đã chọn, vì tất cả học sinh cấp 1 đều 
đi học trở lại.     

 

⚫ Biện pháp khẩn cấp mới phòng, chống dịch của Bộ Y tế trong việc xét nghiệm học sinh, sinh viên có hiệu lực từ 

ngày 17/5/2021, có thay đổi so với hiện tại, đó là thay đổi tần suất xét nghiệm kháng nguyên phòng ngừa:    

o hai lần một tuần tại vùng Nam Bohemia, vùng Ústí nad Labem, vùng Olomouc, vùng Moravian-Silesian, 

vùng Nam Moravian, vùng Zlín và vùng Vysočina trong trường hợp học sinh cấp 2 trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở, việc xét nghiệm được thực hiện vào ngày đầu tiên trong tuần khi học sinh có mặt trực tiếp tại 

trường và khoảng thời gian giữa những lần xét nghiệm trong tuần tối thiểu là 2 và tối đa 3 ngày làm việc,            

o mỗi tuần một lần trong các trường hợp khác, với điều kiện là việc xét nghiệm được thực hiện vào ngày 

đầu tiên trong tuần khi học sinh hoặc sinh viên có mặt trực tiếp tại trường.     

Xét nghiệm phòng ngừa luôn được thực hiện ngay sau khi đến trường. Nếu học sinh hoặc sinh viên không 

có mặt vào ngày xét nghiệm, sẽ thực hiện xét nghiệm vào ngày học sinh đến trường. 

o thay đổi tần suất xét nghiệm RT-PCR (tại các trường học hoặc cơ sở học đường quyết định thay xét 

nghiệm kháng nguyên bằng xét nghiệm RT-PCR) tại trường học, 14 ngày một lần.      

Tần suất này được áp dụng cho tất cả các trường hợp xét nghiệm RT-PCR, kể cả các vùng nơi xét nghiệm 

kháng nguyên được thực hiện hai lần một tuần. Đồng thời, trong trường hợp xét nghiệm RT-PCR không 

phải thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu tiên khi học sinh có mặt tại trường trong một tuần nhất định; 

Trong trường hợp này, việc xét nghiệm có thể được chia đều ra trong một khoảng thời gian nhất định hoặc 

khác với điều kiện duy trì tần suất xét nghiệm theo quy định đối với từng học sinh.        

Biện pháp khẩn cấp phòng, chống của Bộ Y tế ngày 4/5/2021, số hồ sơ MZDR 15757 / 2020-50 / MIN / KAN TẠI ĐÂY), có 

hiệu lực từ ngày 10/5/2021, quy định rằng không bắt buộc phải đeo thiết bị bảo vệ mũi và miệng lúc ở ngoài trời trong 

trường hợp duy trì khoảng cách 2 mét với những người khác, nếu họ không phải là thành viên của một gia đình. Vì vậy, khi 

đi dạo hoặc ở trong vườn trường, học sinh hoặc nhân viên không phải đeo thiết bị bảo vệ mũi và miệng nếu họ duy trì 

khoảng cách 2 mét với những người khác. Trong các khu khép kín, nghĩa vụ đeo thiết bị bảo vệ mũi và miệng tiếp tục được 

áp dụng, với một số trường hợp ngoại lệ (NR. trẻ em học mẫu giáo).         

 

 
BGDTNTT 10/5/2021 


