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KẾ HOẠCH
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính
phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình
mới; trong đó có nội dung “giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 1m”;
Căn cứ văn bản số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid 19 trong
trường học.
Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ
đạo Phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá
an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở
giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ
đạo Phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh một số tiêu chí của
Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục
mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra; Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ triển khai một
số biện pháp sau:
1. Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng chống, dịch Covid 19 trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát thân nhiệt ngay từ cổng trường.
2. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh phân công trách nhiệm cụ thể
từng thành viên, chỉ đạo bộ phận Y tế theo dõi sát tình hình bệnh truyền nhiễm của
học sinh. Những trường hợp học sinh có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,… phải được
đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, không cho các em đến trường khi sức khỏe chưa
ổn định. Lập kế hoạch và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho phụ
huynh; học sinh phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, trên đường đến trường,
khi ra chơi, mang theo nước súc miệng và nước rửa tay; những em có một số biểu hiện
của bệnh đường hô hấp như ho, sổ mũi… phải lập tức được cách ly và đưa đến các cơ
sở y tế để được khám và điều trị.
3. Phân công lực lượng giáo viên, nhân viên, đoàn viên trong chi đoàn trực ATGT
trước cổng trường để phục vụ công tác đo thân nhiệt, xịt cồn 70 độ khi học sinh bước vào
trường, quan sát học sinh khi vào trường, có các biểu hiện như ho, sốt, cảm,… Hướng dẫn
học sinh đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe.
4. Nhân viên y tế trường học được trang bị đồ bảo hô y tế; khi tiếp xúc, kiểm tra
sức khỏe cho học sinh phải sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thường
xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.
5. Giáo viên chủ nhiệm và bộ phận y tế cập nhật tờ khai y tế hàng ngày, dễ dàng
theo dõi tình hình sức khỏe thường xuyên của học sinh. Không bắt buộc đeo khẩu trang
trong lớp học, thực hành rửa tay thường xuyên với xà phòng.

6. Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học, được mở máy lạnh trong giờ học
tuy nhiên không để nhiệt độ dưới 27 độ. .
7. Hướng dẫn học sinh phải ăn chín uống chín. Thực hiện rửa tay với xà phòng
thường xuyên khi tiếp xúc với các vật bám nơi công cộng. Không tụ tập nơi đông
người, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng như bến tàu, nhà ga, trạm xe buýt. Nhắc
nhở phụ huynh trang bị sẵn cho học sinh khi đến trường nước rửa tay, khẩu trang, bình
đựng nước uống riêng.
8. Trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường tổ chức, phát tờ rơi tuyên truyền,
giáo dục cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về nguyên nhân,
hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona.
9. Rà soát và nắm danh sách học sinh hoặc hoc sinh có người thân trở về từ
những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Đối với các học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona, nhà trường đề nghị phụ huynh cho các em nghỉ học và chuyển
ngay đến bệnh viện kiểm tra và báo cáo kết quả cho nhà trường. Những trường hợp
này, khi học sinh nghỉ học nhà trường đề nghị phụ huynh nộp giấy khám sức khỏe
của bệnh viện hoặc giấy nhập viện (nhà trường sẽ xem xét để không tính vào ngày
nghỉ) và có kế hoạch cho học sinh học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.
11. Nhà trường phối hợp với Trạm y tế Phường 14 nhận dung dịch khử khuẩn,
phun thuốc khử khuẩn tại đơn vị để đảm bảo vệ sinh trường, lớp trước khi học sinh
đi học lại.
12. Đối với học sinh bán trú: nhắc nhở học sinh rửa tay trước khi ăn, không ăn
uống chung, không dùng chung khay cơm, ly uống nước. Khi cung cấp khẩu phần ăn
cho học sinh tại trường, các phần ăn tách biệt, không dùng chung nhằm tránh lây nhiễm.
Vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, phòng ngủ hàng ngày bằng Cloramin B.
13. Căn tin sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2020, tuy nhiên phải
cam kết đảm bảo các biện pháp vệ sinh khử khuẩn và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dịch bệnh Covid 19 cơ bản đã được đẩy lùi, tuy nhiên chúng ta cần hết sức đề
cao cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đề nghị các bộ phận nghiêm túc thực hiện
đầy đủ Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn có liên quan./.
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