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Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản chính thức dỡ bỏ  “ Cảnh Báo Tình Trạng Khẩn Cấp “ tại 
39 tỉnh trên toàn quốc, trong đó bao gồm tỉnh Nagano, nơi có phân viện Nagano của MANABI. Cảnh 
Báo này trước đây đã được ban hành nhằm đối ứng với bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới 
(COVID-19) gây ra. 
Do đó, Nhà trường quyết định từng bước mở cửa lại các lớp học tại trường theo nội dung dưới đây. Khi 
các em học sinh quay lại trường học, Nhà trường sẽ có các biện pháp cụ thể để phòng ngừa sự lây 
nhiễm, và chuẩn bị kỹ càng để có một môi trường tốt nhất, nơi các em có thể an tâm học tập. Nếu trường 
hợp số ca nhiễm bệnh trong tỉnh hoặc trong thành phố lại tăng lên, nhà trường sẽ đặt sự an toàn và sức 
khỏe của học sinh lên hàng đầu, sẽ thay đổi hình thức lớp học tùy theo tình huống. 

 
 
━━━━━━━━━ 
　Lịch học dự kiến 
━━━━━━━━━ 

～ Ngày 22 tháng 5 

(thứ Sáu) 
【Tất cả các lớp học trực tuyến】 

Ngày 25 tháng 5 

(thứ Hai) 

～ 

 Ngày 1 tháng 6 

(thứ Hai) 

【Xen kẽ lớp học tại trường】 

・6 lớp chia đôi, một nửa số học sinh sẽ học tại trường. 

・3 lớp học tại trường, 3 lớp sẽ học trực tuyến. 

Tên lớp 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 6/1 

Đặc tiến, A1, A2 Trường online Trường online Trường online 

A3, A4, B1 online Trường online Trường online Trường 

Ngày 2 tháng 6 

(thứ Ba) ～ 
Nhà trường sẽ đưa ra thông báo cụ thể trước ngày 29 tháng 5 (thứ Sáu). 

 
 



 
 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 Các biện pháp ứng phó ngừa lây nhiễm  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
・Dung dịch sát trùng được đặt ở cửa ra vào trường, hành lang các tầng và trong lớp. 
・Hàng ngày sẽ tiếp tục thực hiện quản lý sức khỏe của học sinh và giáo viên qua các biện pháp như kiểm 
tra thân nhiệt. 
・Thường xuyên mở cửa để thông gió cho lớp học. 
・Giãn cách các bàn học trong lớp. Học sinh sẽ không ngồi đối diện nhau khi luyện tập. 
・Sát trùng những nơi thường xuyên sử dụng như tay nắm cửa, nút bấm thang máy. 
・Quầy tiếp tân, bàn thảo luận có đặt tấm chắn để ngăn ngừa lây nhiễm. 
 

 

━━━━━━━━━━━━ 

Đối với phía các em học sinh 

━━━━━━━━━━━━ 

・Hãy tiếp tục khai báo bản điều tra sức khỏe mỗi sáng. 

・Khi bị sốt hay cảm thấy không khỏe, vui lòng không đến trường mà hãy liên lạc với nhà trường. 

・Nhất định phải đeo khẩu trang thường xuyên khi ở trường, bao gồm cả lúc đi và đến. 

・Thường xuyên sát trùng tay không chỉ khi bước vào trường mà cả sau khi sử dụng nhà vệ sinh và trong 

giờ nghỉ. 

・Vui lòng không đứng quá gần khi nói chuyện với bạn bè và giáo viên, hãy chú ý khoảng cách và hướng 

khuôn mặt. 

・Không được sử dụng phòng nghỉ dành cho học sinh, tránh tụ tập nói chuyện ở phòng nghỉ hết sức có 

thể. 

・Vui lòng không mang đồ ăn đến trường và không ăn tại trường. Có thể mang đồ uống vào lớp. 

・Vui lòng không đi chuyển đến các địa phương khác. 

・Để tránh không bị lây nhiễm, điều quan trọng nhất là mỗi người cần có ý thức và chú ý thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa. 

Mong các em hãy hợp tác và cùng nhau cố gắng  ! 

　 

  


