
Coronavirus – thông tin dành cho phụ huynh về các hoạt động 
hàng ngày tại trường  

Để hạn chế nhiễm bệnh, chúng tôi đã bắt đầu một số biện pháp tại trường. Đèn giao thông với các mức 
màu xanh, vàng và đỏ cho biết các biện pháp kiểm soát nhiễm bệnh áp dụng cho các trường ở mỗi 
mức. Tình hình nhiễm bệnh tại Na Uy sẽ quyết định mức độ cần tuân thủ.  

Trẻ em có thể đi học một cách an toàn 

Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng học sinh có một môi trường học đường an toàn và hiệu quả. Tất cả 
những ai làm việc tại trường phải đảm bảo rằng học sinh có sức khỏe tốt. Trong giai đoạn tới, chúng 
tôi sẽ cẩn thận hơn để đảm bảo kiểm soát nhiễm bệnh hiệu quả. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về: 

• Không ai được đến trường hoặc tham gia chương trình hoạt động sau giờ học (SFO) nếu họ bị 
bệnh. 

• Rửa tay trước khi đến trường. 
• Vệ sinh tay hiệu quả là việc quan trọng tại trường. 

Các hoạt động hàng ngày ở trường sẽ như thế nào? 

Mức xanh: Hoạt động trong trường sẽ diễn ra như bình thường, nhưng học sinh và giáo viên phải 
tránh bắt tay và ôm. 

Mức vàng: Có thể tập trung cả lớp, và tất cả học sinh sẽ học toàn thời gian ở trường với các ngày học 
bình thường. Sân trường có thể được chia ra để tách các lớp với nhau. Học sinh và giáo viên phải tránh 
bắt tay, ôm và tập trung đông người.  

Mức đỏ: Học sinh sẽ được chia thành các nhóm nhỏ hơn. Chúng tôi có thể cần phải hạn chế số học 
sinh có thể đến trường. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu học sinh đi học tại các thời điểm khác nhau. 
Chúng tôi cần phải giữ khoảng cách an toàn với nhau, và học sinh sẽ sinh hoạt ngoài trời nhiều, ngay 
cả trong giờ học bình thường. 

Phương tiện đưa đón của nhà trường 
 
Mức vàng: Học sinh nào sử dụng phương tiện đưa đón của nhà trường có thể đi xe buýt hoặc phương 
tiện giao thông khác để đi học và về nhà. Học sinh phải giữ khoảng cách với nhau, nhưng không yêu 
cầu học sinh giữa khoảng cách một mét với bạn học, mặc dù đây là yêu cầu đối với các hành khách 
khác. 

Mức đỏ: Nếu học sinh đi xe buýt của nhà trường hoặc phương tiện giao thông khác, các em phải nhớ 
giữ khoảng cách thích hợp, cả khi chờ xe buýt lẫn khi ngồi trên xe buýt. Học sinh nên cân nhắc xem 
có thể sử dụng phương tiện giao thông khác để đi học hay không. 

Giáo dục là một nghĩa vụ đối với tất cả học sinh 

Tất cả học sinh có quyền được giáo dục, và nhà trường phải đảm bảo các cơ hội giáo dục hiệu quả cho 
mọi học sinh bất kể mức nhiễm bệnh là ở mức xanh, vàng hay đỏ. 
 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với nhà trường 😊😊 
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