
 
 

 

       Số: 19/KHYT-BMT                     Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

CHO HỌC SINH KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC 

 

Thực hiện thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Buôn Ma Thuột về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-9 trên địa bàn Thành phố; 

Thực hiện Công văn số 1891/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 23/11/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học trực tiếp  tại các cơ sở giáo dục; 

Thực hiện Kế hoạch số 10699/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnhvà Quyết định số 4800/QĐ- BYT ngày 

12/10/2021 của Bộ Y tế. 

Trường THPT Buôn Ma Thuột triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống dịch 

Covid-19 khi học sinh đi học lại như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xây dựng môi trường giáo dục “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19”; ngăn chặn không để dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm trong nhà 

trường. 

Chủ động phát hiện sớm, kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0); nghi ngờ 

mắc Covid-19, tiếp xúc gần (F1); tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để có biện 

pháp phòng chống dịch hiệu quả. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa 

chống dịch vừa tổ chức các hoạt động dạy học. 

Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo quy định từng địa bàndo 

Sở Y tế công bố, tổ chức hoạt động dạy học đối với các trường học cho phù hợp với 

tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. 

Xác định nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 là trọng tâm, cấp bách và thường 

xuyên. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 các cấp, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk Lắk, Sở Y tế trong công tác phòng, chống dịch.  

II. NỘI DUNG 

Xác định cấp độ dịch để tổ chức hình thức dạy học phù hợp. 

Đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch tại trường học. 

Cung cấp đầy đủ các thông tin tình hình về phòng chống dịch bệnh Covid-19 

đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

III. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG 

A. Trước khi học sinh đến trường 

1. Vệ sinh trường học 

Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường một lần 

bằng cách: lau nền nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, các 

đồ vật trong phòng học và phòng chức năng. 

Bảo đảm các điều kiện phòng dịch 

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
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Đảm bảo đủ nước uống học sinh; bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhà trường; 

chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng y tế, phòng cách ly tạm thời); mua sắm trang thiết bị y 

tế, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, xà phòng... để phục vụ công tác 

phòngchống dịch theo quy định.Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng và nước sạch; nhà 

vệ sinh sạch sẽ; trang bị đủ dụng cụ đựng rác thải, chất thải có nắp đậy kín; đảm bảo 

luôn đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn. 

2. Công tác tập huấn, truyền thông 

Tổ chức phổ biến nội dung kiến thức, kỹ năng nhận biết, cách xử trí tình huống 

liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường 

Tập huấn cho giáo viên, nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện 

các triệu chứng của bệnh Covid-19 để thực hiện đúng hướng dẫn phòng, chống dịch 

tại nhà trường. 

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức: 

in panô, áp phích treo những nơi dễ nhìn, quy trình rửa tay để trước các vòi nước. 

Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh qua các kênh 

thông tin mạng xã hội, sổ liên lạc điện tử, ... để cùng với gia đình theo dõi sức khỏe 

học sinh; cung cấp thông tin về hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường, địa 

phương và các vùng lân cận. 

3. Trách nhiệm của các thành viên trong trường học 

* Đối với Giáo viên chủ nhiệm 

Thông tin cho học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại trường học để cha mẹ học 

sinh và học sinh yên tâm. Đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe, vệ 

sinh cá nhân ở nhà và ở trường; cách tự theo dõi sức khỏe, cách nhận biết, phát hiện 

những biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 để dự phòng. 

Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh tự theo dõi nhiệt độ, biểu hiện đau họng, ho, 

sốt, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có ít nhất một trong số 

các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm 

hoặc mất vị giác hoặc khứu giác thì đề nghị cho học sinhtạm thời nghỉ ở nhà và thông 

báocho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị 

kịp thời. 

Cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu 

cầu của cơ quan y tế. 

 Cha mẹ, người đưa đón học sinh không vào trường khi đưa, đón con. 

* Đối với Nhân viên y tế 

Tham mưu với Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID trong nhà 

trường; xây dựng kế hoạch, phương án xử trí tình huống khi có dịch Covid-19 xâm 

nhập vào trường học; triển khai kế hoạch khử khuẩn, vệ sinh môi trường, đảm bảo cơ 

sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phòng chống dịch. 

Phối hợp với trạm y tế phường Tự An để được hướng dẫn, phối hợptriển khai 

công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường. 

* Đối với Giáo viên và nhân viên  

Tự theo dõi sức khỏe, thân nhiệt, nếu có ít nhất một trong số các biểu hiện sau 

đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác 

hoặc khứu giác thì chủ động nghỉ ở nhà và báo với nhà trường, đồng thời đến ngay 

cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời; không phải đến trường làm 



 
 

việc nếu đang thực hiện cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

 

* Đối với học sinh, cha mẹ học sinh 

Cha mẹ học sinh có trách nhiệm theo dõi sức khỏe cho học sinh, đối với học 

sinh tự đo thân nhiệt. Nếu học sinh có ít nhất một trong số các biểu hiện sau đây: sốt, 

ho, đau họng, khó thở, đau người , mệt mỏi,  ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc 

khứu giác thì chủ động nghỉ học, đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều 

trị; học sinh không phải đến trường khi đang thực hiện cách ly tại nhà theo yêu cầu 

của cơ quan y tế. 

B. Trong thời gian học sinh học tập tại trường 

*Trách nhiệm của nhà trường 

Bố trí người đo thân nhiệt, sát khuẩn tay học sinh tại khu vực cổng trường. 

Tùy theo diễn biến dịch bệnh tại địa phương, nếu trên địa bàn trường học dịch 

Covdi-19 chưa được kiểm soát thì nhà trường linh hoạt trong việc tổ chức chào cờ 

đầu tuần, có thể tổ chức theo lớp; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa 

cáclớp đảm bảo khoảng cách và giãn cách an toàn; tạm thời không tổ chức các hoạt 

động tập trung đông người, dạy thêm và  học thêm. 

Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuậntiện và 

thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. 

Hàng ngày thực hiện khử khuẩn, lau bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng chấttẩy 

rửa thông thường. 

Sau giờ học lau khử khuẩn nền nhà, bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật 

trong phòng học, phòng chức năng; dọn vệ sinh, chà rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, 

nhà vệ sinh.Bổ sung kịp thời đầy đủ xà phòng, dung dịch sát khuẩn, trang thiết bị 

phục vụ cho buổi học sau. 

Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, nhân viên có yếu tố dịch tễ liên quan 

đến Covid-19 thì phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ 

quan y tế địa phương. 

*Trách nhiệm của các thành viên trong trường học 

Đối với giáo viên 

Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt  

trước khi vào lớp tại cổng trường. 

Giáo viên chủ nhiệm quán triệt học sinh trong công tác phòng, chống bệnh 

Covid-19 và hướng dẫn cho học sinh cách thực hiện. 

Hướng dẫn học sinh tự theo dõi sức khỏe tại nhà nếu có các dấu hiệu sốt, ho, 

khó thở, mệt mỏi thì phải ở nhà và báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch và nhà 

trường được biết để có hướng dẫn cụ thể. Không được đến trường nếu đang trong 

thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

Giáo viên tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường và phòng chống 

dịch Covid-19 theo sự phân công của nhà trường. 

Khi giáo viên cảm thấy có ít nhất một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì 

phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. 

Đối với nhân viên y tế 

Liên hệ với trạm y tế hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, phối 

hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

nhà trường. 

Nhân viên y tế trực y tế trong suốt quá trình học sinh có mặt ở trường; liên hệ 



 
 

thường xuyên với trạm y tế phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định để 

được hướng dẫn và hỗ trợ. 

 

Tham mưu với Hiệu trưởng: thành lập “Tổ an toàn COVID” tại trường học do 

Hiệu trưởng làm tổ trưởng, cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế 

trường học làm tổ phó thường trực, các thành viên là các thành phần liên quan; 

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong 

trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường; 

Bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22/5/2016 về công tác y tế 

trường học và bố trí khu riêng để làm phòng cách ly tạm thời học sinh, giáo viên, cán 

bộ, nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần thiết). 

Phối hợp với giáo viên lập sổ theo dõi, theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện 

và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi. 

Khi phát hiện học sinh, người làm việc trong trường có có ít nhất một trong số 

các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh,    

giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm 

tra,theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế phường Tự An, cơ quan quản lý 

và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng 

dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên. 

Kiểm tra hàng ngày và báo cáo Ban giám hiệu bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế 

theo quy định tại phòng y tế. 

Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của nhà 

trường hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Tổ an toàn COVID. 

Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu 

của cơ quan y tế. 

Đối với học sinh 

Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên vào các thời điểm: trước khi 

vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh. 

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào 

thùng rác và rửa sạch tay. Không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 

Không khạc, nhổ bừa bãi 

Bỏ rác đúng nơi quy định 

Nếu cảm thấy có ít nhất một trong các triệu chứng: sốt, ho, khó thở thì báo ngay 

cho giáo viên chủ nhiệm. 

Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu 

của cơ quan y tế. 

Đối với nhân viên bảo vệ 

Không cho học sinh tập trung, tụ tập đông người tại sân trường, cổng trường 

Không cho phụ huynh vào trường khi đưa, đón học sinh 

Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học 

Hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường 

        Kháchđến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau: 

+ Báo với Ban giám hiệu nhà trường 

+ Ghi lại tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày giờ ra vào trường; hướng dẫn khách 

đến đúng phòng cần làm việc, không đi vào khu vực khác không cần thiết 

+ Hỏi xem họ có bị sốt, ho, khó thở không. Nếu có thì không cho vào trường 



 
 

+ Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách 

Nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường, khách đến làm việc không 

khạc nhổ, vứt rác bừa bãi. 

Khi bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được 

kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời. 

Bảo vệ tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe. Nếu có ít nhất một trong số các biểu 

hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất 

vị giác hoặc khứu giác thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức 

khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bảo vệ không được đến 

trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

C. Sau khi học sinh rời trường học 

Thực hiện nghiêm giãn cách và phân luồng khi ra khỏi cổng trường. 

Học sinh tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường về nhà. 

Nhà trường duy trì việc vệ sinh, khử trùng trường lớp theo quy định.Kiểm tra, rà 

soát, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng khác cho buổi học tiếp theo. 

IV. XỬ TRÍ KHI CÓ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN COVID-19 

1. Khi có trường hợp nghi mắc Covid-19 tại trường học 

Khi phát hiện trường học có giáo viên, nhân viên và học sinhxuất hiện ít nhất 

một trong số các biểu hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - 

ớn  lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác hoặc có tiền sử đến, về từ vùng có 

dịch, cần thông báo ngay cho Trưởng ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID của nhà 

trường. 

Nhân viên phụ trách y tế cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách; yêu 

cầu người nghi nhiễm hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tránh tiếp xúc gần 

dưới 02 mét với những người khác; hướng dẫn họ di chuyển theo lối đi đã được phân 

luồng để đến phòng cách ly tạm thời của nhà trường; gọi điện thoại cho Trạm y tế 

phường Tự An để được tư vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Lập danh sách người tiếp xúc gần (dưới 02 mét) với người nghi nhiễm và thực 

hiện khử khuẩn tại nơi làm việc, học tập. 

* Các công việc cần làm khi có ca F0 tại trường học 

Thông báo ngay với Trạm y tế phường Tự An và phối hợp triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kịp thời. 

Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học 

hoặc từng phần, khu vực làm việc, học tập có F0; tiến hành truy vết triệt để, chính 

xác để thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 

Thông báo ngay cho F0, các trường hợp F1, F2; yêu cầu không tự ý di chuyển, 

không được tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chờ 

được hướng dẫn xử trí. 

Thông báo cho toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đang có mặt tại trường 

không được tự ý di chuyển; tự giác khai báo y tế trung thực; thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K; không hoang mang lo lắng. 

Phân loại các trường hợp F1, F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét nghiệm và 

cách ly y tế theo quy định. 

Sau khi thực hiện khử khuẩn, đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường kể từ ngày 

hôm sau. 

* Trường hợp nhận được thông tin trường học có F0 ngoài giờ học,những 

việc cần làm: 



 
 

Báo cáo ngay cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của nhà trường đểbiết; 

tạm dừng hoạt động dạy học để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn (đặc biệt khu vực của 

ca mắc); truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương và chờ kết 

quả xét nghiệm. 

Chờ cơ quan y tế thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định 

cho nhà trường hoạt động trở lại. 

Khi trường học đã an toàn (không phát hiện thêmF0) 

Thực hiện dỡ bỏ phong tỏa theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. 

Nhà trường trở lại hoạt động dạy và học bình thường, thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K và các quy định phòng, chống dịch. 

Các trường hợp F1, F2 thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn của cơ quan y tế và 

chính quyền địa phương nơi cư trú. 

2. Khi có trường hợp F1 tại trường học 

Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại trường học, ngoài việc thực hiện 

các công việc như có trường hợp nghi mắc, cần khử khuẩn (không khử khuẩn khu 

vực ngoài trời) các khu vực có liên quan đến F1; yêu cầu toàn bộ học sinh, toàn bộ 

giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường thực hiện nghiêm thông điệp 5K, 

tạm thời không di chuyển khỏi nơi làm việc,    học tập; chờ cơ quan chuyên môn 

hướng dẫn; cung cấp thông tin chính xác tránh gây hoang mang, lo lắng cho học sinh, 

giáo viên trong trường. 

Phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương hướng dẫn  trường hợp F1 

cách ly y tế theo quy định. 

Rà soát toàn bộ học sinh, người làm việc trong trường học (số có mặt, số vắng 

mặt và các trường hợp khác), phân loại nhóm nguy cơ cao/trung bình/an toàn để có 

hướng xử trí phù hợp. 

Truy vết kịp thời các trường hợp F2; yêu cầu F2 về khai báo y tế tại cơ quan y tế  

địa phương để được hướng dẫn cách ly tại nhà/nơi lưu trú/nơi làm việc theo quy định. 

Việc xử trí đối với trường hợp F2 khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp F1 

theo quy định hiện hành của Ban chỉ đạo tỉnh. 

3. Khi có trường hợp F2 tại trường học 

Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo, Tổ an toàn COVID của nhà trường. 

Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2. 

Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà/nơi lưu trú/nơi làm việc và chờ kết quả xét 

nghiệm của F1. 

Liên lạc với cơ quan y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1 để có các 

biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kiện toàn củng cố Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Tổ an 

toàn COVID trong trường học, mỗi Tổ an toàn COVID có từ 3-5 người. 

Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động dạy học trong trường 

học.Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; công tác chỉ đạo về 

phòng, chống dịch bệnh của tỉnh và toàn quốc. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại các trường học; Kích hoạt, duy trì cập nhật ứng dụng App “An toàn Covid-19” 

; đặc biệt là việc cài đặt và sử dụng App PC-COVID của giáo viên và học sinh đơn vị 

lớp của nhà trường bằng Mã QR Code của đơn vị để quản lý các hoạt động người vào 



 
 

ra trụ sở cơ quan, trường học; yêu cầu giáo viên, nhân viên và học sinh có điện thoại 

thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng app PC-COVID để phòng chống dịch hiệu 

quả.Xử phạt nghiêm đối với các cá nhân, tập thể lớp vi phạm các quy định trong công 

tác phòng, chống dịch. 

Không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt 

mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc diện F1, F2; yêu cầu cán bộ, giáo 

viên, nhân viên tự kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc. 

Bố trí khu vực khai báo y tếkiểm soát người ra vào trường. 

Tại khu vực cổng ra vào trường bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; yêu cầu khách 

đến làm việc phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ 

khoảng cách an toàn. 

Bố trí phòng cách ly tạm thời khi cần thiết. Trang bị đầy đủ trang thiết bị thiết 

yếu để phòng chống dịch (nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, máy đo thân nhiệt 

điện tử, chỗ rửa tay, dung dịch nước muối,..). 

Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, khu vực rửa tay luôn có đủ nước sạch 

và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thường xuyên lau dọn, vệ sinh nơi làm việc. 

Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị lớp. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch với thông tin, biển báo đơn giản, 

dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. 

Thường xuyên rà soát những việc trường học cần làm để phòng, chống dịch 

Covid-19theo hướng dẫn của Bộ y tế.  Phối hợp với cơ quan y tế xây dựng kế hoạch, 

phương án lấy mẫu tầm soát và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong nhà 

trường.Phối hợp với Công an các địa phương cấp mã định danh công dân cho học 

sinh chưa có thẻ căn cước công dân để phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

cho học sinh; phối hợp với ngành y tế địa phương lập danh sách học sinh trong độ 

tuổi theo quy định đề nghị tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường THPT Buôn 

Ma Thuột. Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn trong quá trình dạy 

và học, đề nghị toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc kế 

hoạch của nhà trường./. 
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