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KẾ HOẠCH 

Vệ sinh khử  khuẩn phòng chống dịch Covid tại  trường học 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 2688/HDLN: GDĐT-YT ngày 25 tháng 8 năm 

2020 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế thành phố Hà Nội về 

việc thực hiện phòng, chống dịch Covid19 đầu năm học 2020-2021; thực hiện 

hướng dẫn của Trung tâm y tế quận Thanh Xuân  ngày 24 tháng 8 năm 2020 về 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, tay chân miệng và một số dịch bệnh 

khác thường gặp trong trường học; trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch 

Covid đang lây nhiễm trong cộng đồng; Công văn số 539/UBND-VP ngày 27 

tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc thực hiện 

Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; Công 

văn số 559/UBND-VP ngày 2 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận 

Thanh Xuân về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-CT ngày 2/5/2021 của Chủ 

tịch UBND Thành phố; công văn số 153/PGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2021 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân về việc tăng cường thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19; thực hiện văn bản của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid các cấp, Ban Y tế trường THCS Phan Đình Giót xây 

dựng kế hoạch vệ sinh khử  khuẩn tại trường học  đợt 6 với các nội dung cụ thể 

như sau:  

I. Mục tiêu : 

- 100% các khu vực trong toàn trường được khử khuẩn theo đúng kế 

hoạch của trường đề ra để phòng tránh dịch bệnh  đạt hiệu quả cao nhất. 

- Công tác khử khuẩn được thực hiện theo đúng quy trình và hướng dẫn 

về chuyên môn, đảm bảo không gây tác dụng  phụ ảnh hưởng đến sức khỏe CB, 

GV, NV và học sinh. 

II. Nội dung  

1. Phương án khử khuẩn: 

Phương án 1: Khi học sinh đi học bình thường: 

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện công tác khử 

khuẩn theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu. 
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- Ban giám hiệu cử đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch và nhân viên y 

tế đi kiểm tra, giám sát các khu vực thực hiện khử khuẩn. 

Phương án 2: Khi học sinh tạm dừng đến trường để tránh dịch: 

Toàn thể CB, GV, NV chia theo ca trực hàng ngày phối hợp với đội ngũ 

vệ sinh công nghiệp trực tiếp làm công tác khử khuẩn tại các khu vực lớp học và 

trong khuôn viên nhà trường; 

- Ban giám hiệu cử đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch và nhân viên y 

tế đi kiểm tra, giám sát các khu vực thực hiện khử khuẩn. 

2.Các khu vực cần khử khuẩn: 

- Khử khuẩn toàn bộ các phòng ban khu hiệu bộ, các lớp học bao gồm 

:bàn ghế, cửa ra vào, cửa sổ, tay nắm cửa, các khu hành lang, tay vịn cầu thang, 

các vật dụng chung như máy tính bàn phím, đồ dùng dạy học, điều khiển máy 

chiếu … 

- Khu vực nhà ăn, ngoại cảnh, nhà vệ sinh. 

3. Nguyên tắc khử khuẩn: 

- Nhà trường bố trí tổ chức khử khuẩn vào các ngày cuối tuần trong thời 

gian học sinh và giáo viên nghỉ học, tránh đông người . 

- Cán bộ y tế hướng dẫn khử khuẩn theo đúng kỹ thuật lau giật lùi, lau từ 

trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. 

4. Các bước tiến hành  

+Bước 1: Chuẩn bị dung cụ hóa chất trước khi khử khuẩn  

-Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp  chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, 

trang phục, bảo hộ, găng tay cao su, khẩu trang, xô chậu, giẻ lau . 

- Chuẩn bị dụng cụ vệ sinh khử khuẩn, chất tẩy rửa thông thường như 

nước lau sàn diệt khuẩn, nước xả, vim, zavel, cloramin B, hướng dẫn  pha đúng  

tỷ lệ theo chỉ dẫn . 

+Bước 2: Vệ sinh môi trường: Trước khi khử khuẩn thu gom toàn bộ các 

rác nổi, rác thải trước khi khử khuẩn. 

+ Bước 3: Vệ sinh  khử khuẩn: Tiến hành thực hiện lau phải làm ướt toàn 

bộ bề mặt khu vực cần khử khuẩn sau khi lau xong phải để khô tự nhiên. 

Đối với các đồ điện tử các đồ bị ăn mòn dung cồn 70 độ thấm vào giấy và 

lau để khô tự nhiên. 

5. Tần suất khử khuẩn  

- Nhà trường tiến hành bố trí cho các lớp làm trực nhật vệ sinh  hằng ngày 

sau buổi học: đổ rác, lau sàn nhà. 
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- Hàng tuần  cán bộ giáo viên luân phiên nhau theo ca trực thực  hiện khử 

khuẩn bằng dung dịch cloramin B, các lớp tự vệ sinh khử khuẩn bằng dung dịch 

cloramin B theo hướng dẫn của nhân viên y tế, có sự giám sát của GVCN. 

- Nếu trong thời gian học sinh phải nghỉ học để tránh dịch, công tác vệ 

sinh khử khuẩn được thực hiện hàng ngày;  

6.Bố trí trang bị vệ sinh khử khuẩn: 

- Nhà trường trang bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay, giấy vệ sinh vào 

từng nhà vệ sinh trong thời gian phòng chống dịch. 

- Mỗi lớp trang bị xô nước, chổi giẻ lau nhà, giẻ lau bàn và cửa, dung dịch 

sát khuẩn thông thường (Vim, nước lau sàn) 

- Phòng y tế cung cấp cloramin B và gang tay cao su cho các lớp khi tiến 

hành vệ sinh khử khuẩn.  

-Trước cửa các phòng ban, các lớp học, phòng bảo vệ, nhà bếp nhà trường 

trang bị nước sát khuẩn tay nhanh và biển hướng dẫn các bước rửa tay để phòng 

chống dịch hiệu quả nhất. 

Trên đây là kế hoạch vệ sinh khử khuẩn  tại trường học của trường THCS 

Phan Đình Giót khi học sinh quay trở lại trường học sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 

và tạm dừng đến trường để phòng, tránh Covid 19. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc để công tác vệ sinh khử  khuẩn đạt 

kết quả tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.  

           

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận:                                                                              
- Phòng GD&ĐT (b/c);       
- CB, CC, VC đơn vị (t/h); 

- Lưu: VT.                                                                                                  

                                                                                                   

 

        Nguyễn Thanh Huyền 

 

  

 


