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PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC 

TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ 

 

Số:  19 /KH-PCCV19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điền Xá, ngày 02  tháng 02  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19 

 

Căn cứ công văn số 78/UBND-VP ngày 29/01/2021 của UBND Huyện Nam 

Trực về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid- 19,  

Căn cứ Công văn Số 157/SGDĐT-CTTT ngày 02/02/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Nam Định về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng 

chống dịch Covid- 19  

Thực hiện Công văn Số: 31/PGDĐT-VP ngày 01/02/2021 của PGD&ĐT 

huyện Nam Trực V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covitd- 

trong các cơ sở giáo dục 

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, 

đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên, CNV, trường THCS 

Điền Xá xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Covid- 19 trong nhà 

trường như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch Viêm đường hô hấp do 

chủng vi rút mới Cô-rô-nacủa cán bộ, giáo viên nhân viên, phụ huynh học sinh, 

chuẩn bị sẳn sàng ứng phó với diễn biến của dịch. 

Phát hiện sớm học sinh mắc bệnh, cách ly cấp cứu điều trị kịp thời khống chế 

ngăn ngừa không để bệnh lan tràn trong nhà trường. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, của giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường về công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh. 

Tuyên truyền thông tin hiểu biết về mức độ nguy hiểm, về việc phòng chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết như triệu chứng, tác hại, cách phòng ngừa và một số cách 

xử lý khi mắc bệnh. 

Góp phần làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Viêm đường hô 

hấp do chủng vi rút mới Cô-rô-na trong cộng đồng. 
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Kiểm soát tốt nhất khả năng bùng phát dịch bệnh Viêm đường hô hấp do 

chủng vi rút mới Cô-rô-na trong trường học, đảm bảo môi trường vui chơi, học tập 

của học sinh luôn được an toàn. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH: 

1. Nội dung, biện pháp phòng chống dịch bệnh: 

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh Covid- 19 tới toàn thể CB, 

Gv, NV và HS, PHHS. 

Đảm bảo vệ sinh trường lớp, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực trường. 

Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp thu gom rác phế liệu, làm sạch môi trường; 

duy trì vệ sinh phòng học, lớp học hàng ngày, tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần. 

Chú ý thau rửa dụng cụ chứa nước (bể nổi, ngầm, bể mái, hòn non bộ, cây 

cảnh…); nhân viên y tế trường học thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, 

Kết hợp với cơ quan Y tế địa phương tiến hành phun hóa chất xử lý môi 

trường, diệt muỗi, côn trùng theo hướng dẫn và giám sát của cơ quan y tế địa 

phương; chọn thời gian phù hợp và thực hiện quy trình phun đúng hướng dẫn đảm 

bảo an toàn cho học sinh; thông tin, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh trước khi 

tiến hành phun hóa chất để phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh. 

Hàng ngày, theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong  trường học thông qua kênh liên lạc giữa GVCN và PHHS , phát 

hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch. Tất cả các trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh dịch đều phải đến cơ sở y tế khám, điều trị và thông tin với nhà 

trường kết luận của cơ quan y tế. 

Tuyên truyền các thông tin liên quan ở bản tin cho phụ huynh và CBGVNV 

trường tham khảo thường xuyên. 

Có kế hoạch chỉ đạo cho từng bộ phận phối hợp trong kế hoạch phòng chống 

bệnh Viêm đường hô hấp do chủng vi rút mới Cô-rô-na. Cụ thể như sau: 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của ban chỉ đạo và giáo viên, học sinh, phụ 

huynh học sinh trong trường 

2.1  Ban giám hiệu nhà trường 

        Tuyên truyền tình hình bệnh dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virut 

corona gây ra trên thế giới và tại Việt Nam cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh. 

- Hướng dẫn giáo viên và học sinh cách nhận biết các triệu chứng của bệnh như 

ho, sốt và khó thở. 
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- Hướng dẫn giáo viên và học sinh cách phòng bệnh: 

+ Đeo khẩu trang đúng cách, hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, nơi lễ hội... 

+ Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt, ho. 

+ Rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch, nước có cồn. 

+ Dùng khăn giấy che miệng, mũi khi ho và hắt hơi. 

+ Chỉ sử dụng các sản phẩm được nấu chín và đẳm bảo an toàn 

+ Tránh tiếp xúc quá gần các động vật nuôi hoặc hoang dã dù động vật sống, ốm 

hay đã chết.  

- Hướng dẫn giáo viên và học sinh khi có các triệu chứng ho, sốt và khó thở cần 

đến trung tâm y tế gần nhất để dược tư vấn và chẩn đoán bệnh. Trong trường 

hợp mắc bệnh cần bình tĩnh chấp hành hướng dẫn của nhân viên y tế và thông 

báo cho nhà trường để nhà trường có các biện pháp chống dịch. 

1.2 Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn: 

Vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. 

Hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch khử trùng trước 

khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Vệ sinh lớp học hàng ngày với dung dịch nước lau nhà, 02 lần/tuần với dung 

dịch nước tẩy Javel, xà phòng. 

Theo dõi học sinh hàng ngày, nếu có biểu hiện phải báo ngay với nhà trường 

và phụ huynh để can thiệp kịp thời, phòng tránh lây lan. 

Thông tin rộng rãi tới phụ huynh học sinh thông điệp “ người dân đã từng 

đến, về từ Thành phố hí Linh tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 

và sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến 

trạm y tế xã, thị trấn nơi cư trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng 

dẫn sàng lọc SARS-CoV-2” 

Lập danh sách các trường hợp tiếp súc gần có liên quan đến bệnh nhân tại 

Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và các Tỉnh, thành phố có 

nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. 

1.3 Nhân viên bảo vệ: 

Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh ở xung quang trường. 
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Vệ sinh sân trường và xung quanh khu vực cổng trường, không để nước tồn 

đọng sau mưa. 

1.4 Đối với Phụ huynh: 

Cung cấp những thông tin cần thiết về dịch bệnh Viêm đường hô hấp do 

chủng vi rút mới Cô-rô-nacho phụ huynh theo dõi ở bảng thông tin 

Thông báo cho phụ huynh khi trẻ có những biểu hiện về bệnh để đưa trẻ đến 

bệnh viện kịp thời hoặc ngược lại. 

Cộng tác với nhà trường trong việc cho trẻ nghỉ đủ ngày theo quy định để 

đảm bảo sức khỏe cho trẻ và phòng tránh lây lan. 

1.5 Đối với học sinh 

          Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trước khi đến trường và trong suốt 

quá trình học , khi vào trường thực hiện sát khuẩn và vệ sinh cá nhân thường xuyên 

sạch sẽ. 

1.6 Đối với nhân viên y tế 

          Thường xuyên cập nhật về tình hình sức khỏe của giáo viên và học sinh, báo 

cáo cập nhật tình hình dịch bệnh về ứng dụng “ An toàn Covid- 19” theo công văn 

số 1961/SGDĐT-CTTT ngày 27/11/2020 của sở GD-ĐT, thường xuyên báo cáo 

đánh giá trường học an toàn trên ứng dụng 2lần/tuần 

         Kiểm tra liên tục việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của nhà 

trường 

        Báo cáo kịp thời nếu có hiện tượng đột xuất liện quan đến dịch bệnh về Ban 

chỉ đạo của nhà trường 

3. Các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể: 

Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quanh lớp học. 

Phối hợp với cơ quan Y tế địa phương tổ chức phun thuốc, vãi vôi bột khử 

độc, khử trùng. 

Hướng dẫn học sinh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch 

khử trùng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Vệ sinh lớp học hàng ngày với dung dịch nước lau nhà, 1lần/tuần với dung 

dịch nước tẩy Javel, xà phòng. 

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo 

viên, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Khi có hiện 

tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được 

khám, điều trị kịp thời, không để dich lây lan trong trường học. 
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Chú trọng vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục; đảm bảo an toàn thực 

phẩm tại bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, cán 

bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh 

khử khuẩn lớp học. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên nhà trường nâng cao nhận thức về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh 

mùa đông xuân; tuyên truyền cầu nối về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình học sinh 

và cộng đồng. 

Hướng dẫn học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc 

trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với 

người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ 

ấm cơ thể, vệ sinh các nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng 

nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc 

hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường 

hô hấp. 

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

tại trường.  

Có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của 

nghành y tế. 

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo Công văn: số 1961/SGDĐT-CTTT 

ngày 27/11/2020 của sở GD-ĐT . 

4. Các hoạt động khi có dịch: 

4.1 Hoạt động của Ban chỉ đạo trường: 

Cập nhật tình hình dịch để thống nhất các biện pháp đáp ứng theo diễn biến 

của dịch. 

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Trạm Y tế xã chỉ đạo, 

đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch trong trường. 

Tuyên truyền phòng chống dịchViêm đường hô hấp do chủng vi rút mới Cô-

rô-na trên trang tin điện tử của trường, trên đài truyền thanh xã, trong các hội nghị 

của trường. 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định về hoạt động phòng chống dịch trong 

khu vực nhà trường. 

Huy động các nguồn lực trong trường và của tập thể, cá nhân phòng chống 

dịch bệnh trong trường. 

4.2. Hoạt động của thành viên trong ban chỉ đạo: 
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Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của trường và nhân viên y 

tế nhà trường đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch bện trong CBGVNV 

trong phạm vi quản lý. 

Chỉ đạo các khối lớp, tích cực thực hiện Quy định về hoạt động y tế trường 

học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường trường học. 

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết cho học sinh, 

phụ huynh bằng những hình thức phong phú như tờ rơi, bảng tin, truyền thanh nội 

bộ,… 

Tăng cường giám sát dịch trong các lớp học, khi phát hiện trường hợp nghi 

ngờ bị dịch thông báo kịp thời cho nhân viên y tế nhà trường để xử lý triệt để. 

Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường hỗ trợ thuốc, hóa chất, 

vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh trong trường và đơn vị. 

Nhân viên y tế nhà trường chuẩn bị các phương tiện và hướng dẫn chuyên 

môn cần thiết, để hoàn toàn chủ động trong phòng ngừa, điều trị và dập tắt dịch 

trong trường. 

4.3. Các hoạt động phòng, chống dịch: 

4.3.1 Hoạt động của Ban chỉ đạo trường: 

Chỉ đạo các tổ  khối trong trường triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng 

chống dịch Viêm đường hô hấp do chủng vi rút mới Cô-rô-na. 

Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp 

do chủng vi rút mới Cô-rô-na cho CB-GV-NV và  phụ huynh học sinh huy, động 

lực lượng này tích cực tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư. 

4.3.2 Hoạt động thành viên ban chỉ đạo trong các tổ khối: 

Thực hiện quyết định của Ban chỉ đạo các cấp, đóng cửa khu vực có dịch 

Viêm đường hô hấp do chủng vi rút mới Cô-rô-na để hạn chế tối đa sự lây lan. 

Chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch 

Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch theo Công văn Số 

Số 157/SGDĐT-CTTT ngày 02/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định Công 

văn Số: 31/PGDĐT-VP ngày 01/02/2021 của PGD&ĐT huyện Nam Trực 

Nhân viên y tế theo dõi bệnh nhân và thực hiện các biện pháp chuyên môn 

đề điều trị và phòng ngừa lây lan trong trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác vệ sinh học đường, ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh  theo đúng thành phần quy định, có phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên trong ban. 

Xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm cụ thể nội dung phù hợp với điều kiện 

và tình hình của nhà trường, của địa phương, có sự tham gia của tổ chức đoàn thể. 

Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của trên, triển khai kế hoạch của 

trường trong các buổi giao ban hàng tuần của Hội đồng Sư phạm nhà trường, trong 

các buổi sinh hoạt đoàn thể,… 

Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Viêm đường hô hấp 

do chủng vi rút mới Cô-rô-natrong nhà trường; 

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho phụ huynh học sinh biết 

phòng, chống các dịch bệnh, biết vệ sinh  thân thể hằng ngày. 

Tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch bệnh, vệ sinh môi trường… 

theo hướng dẫn của các cơ quan Y tế. 

Nhân viên y tế thường xuyên giám sát, tuyên truyền các dịch bệnh, thực hiện 

tốt một số quy định về công tác y tế trường học và những nội dung phòng chống 

dịch bệnh đã được Phòng GD&ĐT với Trung tâm y tế xã, huyện tập huấn. 

Báo cáo kịp thời cho cơ quan chủ quản và y tế địa phương khi có dịch bệnh 

xảy ra ở đơn vị. 

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm Y tế theo dõi diễn biến, các biểu hiện 

của học sinh có nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Y tế để 

xử lý và điều trị kịp thời. 

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và tổ chức. 

Trên đây là kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp do 

chủng vi rút mới Cô-rô-na gây racủa trường THCS Điền Xá năm học 2020-2021. 

Đề nghị các Thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh, tập thể CB-GV-NV nhà 

trường nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận 
- Phòng GD&ĐT; (Báo cáo); 

- BGH;(Chỉ đạo thực hiện); 

- TPT, Y tế; (thực hiện); 

- WebsiteTrường;  
- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đoàn Quốc Phòng 
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