
 

 

THÔNG BÁO 
 (V/v: Cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  

của vi rút Corona (nCoV)) 
Kính gửi:  

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh và học sinh Trường Iris 

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) đang có diễn biến phức tạp. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy 

hiểm có khả năng lây lan nhanh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng 

bệnh. Ngày 31/01/2020, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát 

chủng nCoV là “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”.  

Thực hiện công văn hỏa tốc số 239/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên và công văn hỏa tốc số 145/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thái Nguyên về việc cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học trước diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh, trường Iris đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh và học 

sinh trường Iris thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của vi rút Corona (nCoV) theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Giáo dục và 
Đào tạo Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên. 

2. Thông báo cho học sinh trường Iris nghỉ học từ ngày 04/02 đến hết ngày 
08/02/2020 (Thứ 2, ngày 10/02/2020 học sinh trở lại học bình thường, nhà trường 
sẽ tiến hành học bù sau để đảm bảo chương trình giáo dục cho học sinh). 

3. Cán bộ giáo viên, nhân viên trường Iris làm việc bình thường theo lịch của 
nhà trường. Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh… theo chỉ đạo 
chung trước khi học sinh tiếp tục học tập. 

 Trong thời gian nghỉ học, nhà trường khuyến nghị học sinh hạn chế đi lại, 

không đăng tải những thông tin chưa chính xác về dịch bệnh trên các trang mạng xã 

hội và thường xuyên cập nhật các thông báo của nhà trường, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Trường Iris đề nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh và học sinh 
nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia tích 
cực vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh. 
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Thái Nguyên, ngày 03 tháng 02 năm 2020 
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