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KẾ HOẠCH  

Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 đợt 4, năm 2020 

 

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; Chỉ 

thị số 79/CT –BGD&ĐT ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công điện 

khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Công 

văn số 166/CV-QU ngày 29/1/2021 của Quận Ủy Thanh Xuân, Thông báo số 14/TB-

UBND ngày 28/1/2021 của UBND quận Thanh Xuân, Công văn số 46/PGD &ĐT 

ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19; căn cứ công văn số căn cứ kế 

hoạch số 27/KH-THCS PĐG ngày 12 tháng 9 năm 2020 của trường THCS Phan Đình Giót 

về công tác y tế trường học năm học 2020-2021; 

        Để tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid 19 quay trở lại trong trường 

học và cộng đồng, trường THCS Phan Đình Giót xây dựng kế hoạch phòng, chống 

dịch như sau:      

1. Mục đích, yêu cầu: 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội và các hướng dẫn thực hiện của ngành Y tế 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ giáo viên, nhân viên và 

học sinh về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đến sức khỏe, đời sống nhân dân và 

trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp.  

- Duy trì triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh; không để 

dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong nhà trường ảnh hưởng đến việc dạy và học của 

giáo viên và học sinh. 

- Tiếp tục đảm bảo vệ sinh môi trường và khử khuẩn và chủ động phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. 

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh phải diễn ra toàn diện, triệt để và 

kịp thời. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5 K của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, 

khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế trong và ngoài nhà trường. 

2. Tổ chức thực hiện: 

- Kiện toàn và duy trì Ban chỉ đạo và tổ công tác phòng chống dịch  Covid 19 

gồm BGH, nhân viên y tế, khối trưởng chủ nhiệm, Ban đại diện CMHS, trưởng các 

đoàn thể. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch 
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bệnh Covid 19 khi tái xuất hiện; không gây hoang mang, lo lắng nhưng cũng không 

chủ quan lơ là về dịch  bệnh; phối hợp với các đơn vị liên quan trong phòng chống dịch 

bệnh, giáo dục để  mỗi học sinh là một chiến sỹ nhỏ trong việc truyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. 

- Rà soát cán bộ, giáo viên, nhân viên đi, về từ vùng dịch và có liên quan đến 

yếu tố dịch tễ để báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của quận, có biện 

pháp tuyên truyền, nhắc nhở ý thức khai báo y tế, tự cách ly, đi làm xét nghiệm để 

phòng tránh việc lây nhiễm cộng đồng. 

- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch: 

+ Lập sổ theo dõi, cập nhật tình hình phụ huynh ra vào trường đo thân nhiệt, 

nhắc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay v.v.v  

+ Thường xuyên vệ sinh khử khuẩn các khu vực trong trường, đặc biệt là các 

lớp học và các phòng làm việc khu hiệu bộ 

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tuyệt đối thực hiện nghiêm quy định 

về phòng, chống dịch Covid 19 

- Tăng cường hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các biện pháp 

triệt để phòng chống dịch bệnh: hạn chế đến các khu chợ bán đồ tươi sống, những nơi 

tụ tập đông người, ăn chín, uống sôi, không nên tiếp xúc với động vật và chất thải của 

động vật, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, 

đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ ấm cơ thể, vệ sinh đúng cách, rửa tay thường xuyên 

bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi, cần che 

miệng khi ho và hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm sự phát tán 

của các dịch tiết đường hô hấp. 

+ Triển khai mạnh mẽ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh: tổng vệ sinh môi 

trường, thu gom phế liệu, rác thải, khử khuẩn lớp học, hành lang, khuôn viên toàn 

trường. Phối hợp với Trung tâm Y tế quận phun thuốc khử khuẩn vào các lớp học và 

toàn bộ các khu vực trong trường. Đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn, tăng cường 

công tác tự kiểm tra, duy trì chế độ kiểm soát giáo nhận thực phẩm, thực hiện Test 

thực phẩm hàng ngày, phát huy vai trò của tổ kiểm soát ATTP trong việc tổ chức bữa 

ăn cho học sinh, cung cấp đủ nước, uống, nước sạch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh nhà trường. 

 + Kết hợp với Trạm y tế phường Thượng Đình và trung tâm y tế, phòng y tế 

quận Thanh Xuân, phối hợp với UBND phường Thượng Đình trong công tác chỉ đạo, 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giáo viên và học sinh, thực hiện 

nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh với gia đình và cộng 

đồng. 

   + Giao cán bộ y tế kết hợp với ban phụ trách và giáo viên chủ nhiệm thực hiện 

thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình trạng sức khỏe học sinh, giáo viên trong 

nhà trường phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc dịch bệnh thông 
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báo ngay cho các cơ sở y tế để xử lý kịp thời. Hướng dẫn đi khám và theo dõi ca nghi 

ngờ. 

   + Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tổng vệ sinh 

khung cảnh sư phạm nhà trường: thực hiện khử khuẩn lau sạch sàn các lớp học, phòng 

ban, mặt bàn ghế, đồ dùng… bằng dung dịch cloramin B, thu gom rác, phế liệu, làm 

sạch môi trường (khử khuẩn bằng Cloramin B ít nhất 1 lần/tuần) 

   + Giao cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, đo thân nhiệt 

GV-NV. 

   + Tiếp tục duy trì tổ công tác đo thân nhiệt học sinh ở khu vực cổng trường và 

cập nhật tình hình hàng ngày. 

   + Biên soạn cung cấp tài liệu sách báo tranh ảnh phục vụ cho công tác tập 

huấn, tuyên truyền cho các lớp, dán công khai trên bản tin của nhà trường và tại các 

lớp học, thực hiện tuyên truyền thông qua đội phát thanh. 

  + Phối hợp giữa nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh tích cực bảo 

vệ môi trường, vệ sinh lớp học, trường học, dinh dưỡng đủ chất để tăng cường đề 

kháng cho cơ thể. 

   + Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên và học sinh các kiến thức 

cơ bản về yếu tố, nguy cơ và cách phòng chống dịch Covid 19 đợt 2. 

   + Đảm bảo các yếu tố an toàn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện, 

nước, xà phòng, giấy vệ sinh, nước tẩy trùng, dung dịch cloramin B, cơ số 

thuốc…Đảm bảo phòng Y tế và phòng cách ly được trang bị đầy đủ theo CV 180/MT-

VP của Cục quản lý môi trường – Bộ Y tế để đảm bảo năng lực rà soát và cách ly y tế 

đối với các trường hợp GV-HS có biểu hiện nghi nhiễm Covid. 

   + Chủ động phối hợp với Trạm y tế phường Thượng Đình và TTYT quận 

Thanh Xuân thực hiện phun thuốc khử khuẩn theo yêu cầu thực tế. 

 (Khi phát hiện có trường hợp mắc dịch bệnh trong nhà trường, tổ công tác sẽ 

kịp thời báo cáo các cơ quan quản lý chuyên môn.)  

+ Giáo viên chủ nhiệm thông báo tới PHHS để kết hợp phòng chống dịch bệnh: 

• Rà soát học sinh đi từ vùng có dịch bệnh về (đặc biệt là thành phố Chí Linh, 

Hải Dương, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh và các vùng dịch theo yêu cầu của thành 

phố), hoặc có tiếp xúc, tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm trong thời gian vừa qua, 

khoanh vùng và theo dõi đặc biệt về tình trạng sức khỏe, báo cáo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo và Trung tâm y tế quận, Trạm y tế phường Thượng Đình. 

• Khuyến các học sinh đeo khẩu trang tới trường và sử dụng bình nước cá nhân 

trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. 

• Nhắc nhở học sinh uống nước đều đặn ở nhiệt độ 40 độ để làm ấm cổ họng, 

phòng tránh viêm họng và viêm phổi. 

• Nhắc nhở học sinh nghỉ tại nhà hoặc đi khám nếu có triệu chứng ho, sốt, viêm 

họng, viêm phổi. 
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• Nhắc nhở phụ huynh học sinh khi đưa đón con tới trường phải đeo khẩu trang 

và không vào trong khuôn viên của trường. 

+ Nhà trường thực hiện phát miễn phí khẩu trang cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh và PHHS hoặc cung cấp địa chỉ phát khẩu trang miễn phí để phục vụ 

giáo viên, nhân viên, học sinh hoặc PHHS. 

+ Phát huy vai trò của chuyên mục Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của virus Corona gây ra trên website của nhà trường để đưa tin về tình hình 

diễn biến của dịch bệnh, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch và các hoạt 

động của nhà trường, của quận Thanh Xuân nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh 

nguy hiểm này. 

+ Triển khai trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS về việc cài đặt ứng 

dụng Bluezone trên điện thoại thông minh nhằm phát hiện, truy vết nhanh những 

người có khả năng lây nhiệm và nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch. 

+ Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động tập thể 

trong nhà trường nếu không cần thiết. 

+ Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến học kỳ 2, năm học 2020-2021 theo sự 

chỉ đạo của Phòng GD&DDT quận, của Sở GD &ĐT Hà Nội và của Bộ GD&ĐT. 

+ Cài đặt ứng dụng An toàn Covid trên điện thoại của Nhân viên y tế và Giám 

hiệu phụ trách công tác phòng, chống dịch để thực hiện cập nhật báo cáo 9 bước hàng 

ngày; 

+ Triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên bộ tài liệu Truyền thông 

nâng cao năng lực phòng, chống dịch Covid 19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

người lao động trong trường học (ban hành kèm theo Quyết định số 3822/QĐ-BGD 

ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ giáo duc và Đào tạo); 

+ Triển khai tới 100% học sinh bộ tài liệu Truyền thông nâng cao năng lực 

phòng, chống dịch Covid 19 cho học sinh trong trường học (ban hành kèm theo 

Quyết định số 3822/QĐ-BGD ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ giáo duc và Đào 

tạo) qua nhiều hình thức: phát thanh tuyên truyền, phát tờ rơi; nhắc nhở thường xuyên 

v.v. 

+ Triển khai tới Cb, GV, NV và học sinh cùng toàn thể CMHS các văn bản chỉ 

đạo mới nhất về công tác phòng, chống dịch Covid từ Trung ương tới địa phương: Chỉ 

thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; Chỉ thị số 79/CT –

BGD&ĐT ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công điện khẩn số 02/CĐ-

UBND ngày 28/1/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Công văn số 166/CV-

QU ngày 29/1/2021 của Quận Ủy Thanh Xuân, Thông báo số 14/TB-UBND ngày 

28/1/2021 của UBND quận Thanh Xuân, Công văn số 46/PGD &ĐT ngày 28 tháng 1 

năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và kế hoạch tăng cường 

phòng, chống dịch Covid đợt 4 của  nhà trường. 
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3. Thành phần Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid 19: 

1. Đ.c Nguyễn Thanh Huyền – Hiệu trưởng – Trưởng ban – Chỉ đạo chung 

2. Đ.c Hoàng Thị Hoài Sâm – Phó hiệu trưởng – phó ban thường trực – phụ 

trách tổ chức thực hiện và công tác báo cáo. 

3. Đ/c Trần Thị An – Phó HT – Phó ban – phụ trách công tác truyền thông trên 

website. 

4. Đ.c Nguyễn Thị Mỹ Phượng – CTCĐ – Phó ban – phụ trách tuyên truyền, 

thực hiện trong CB-GV-NV. 

5. Đ.c Phạm Thế Anh – TPT – ủy viên phụ trách tuyên truyền trong học sinh 

6. Đ.c Nguyễn Văn Luận - Nhân viên y tế - ủy viên phụ trách chuyên môn y tế 

phòng chống dịch; vệ sinh môi trường; báo cáo công tác phòng, chống dịch lên BGH 

và ban chỉ đạo; cập nhật báo cáo AN TOÀN COVID hàng ngày; 

7. Đ.c Kiều Ngọc Diệp– KTCN khối 6- ủy viên- phụ trách tuyên truyền thực 

hiện trong học sinh khối 6. 

8. Đ.c Nguyễn Thu Trang – KTCN khối 7- ủy viên- phụ trách tuyên truyền thực 

hiện trong học sinh khối 7. 

9. Đ.c Phạm Thu Thủy – KTCN khối 8 – ủy viên- phụ trách tuyên truyền thực 

hiện trong học sinh khối 8. 

10. Đ.c Tạ Thị Minh Thu – KTCN khối 9- ủy viên -phụ trách tuyên truyền thực 

hiện trong học sinh khối 9. 

11. Bà Dương Thúy Hồng – thường trực Ban Đại diện CMHS nhà trường – phụ 

trách tuyên truyền, thực hiện trong CMHS 

* Trực chỉ đạo: Đ/c Hoàng Thị Hoài Sâm  

* Trực xử lý: Đ/c Nguyễn Văn Luận  

Trên đây là kế hoạch tăng cường phòng chống dịch Covid 19 đợt 4 (năm 2021). 

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực 

hiện để công tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả tốt. 
                        

                                       HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận: 

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

- Lưu: VT.                                                                                                  

                                                                                                   

 

 

    Nguyễn Thanh Huyền  

  



 6 
UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT 

Số : 01/PA-THCS PĐG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc 

Thượng Đình, ngày 29 tháng 1 năm 2021 
 

PHƯƠNG ÁN 

Xử lý tình huống phát hiện một số học sinh có triệu chứng 

 nghi mắc Covid19 tại trường 
 

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BYT ngày 18/03/2020 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn tạm thờigiám sát phòng, chống dịch Covid19; 

 Căn cứ Phương án số 464/PA-UBND-TTYT ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân Quận Thanh Xuân về xử lý tình huống phát hiện một số học sinh có triệu 

chứng nghi mắc Covid-19 tại trường học; 

Căn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường;  

Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (dịch Covid 19) trong trường học và 

đảm bảo an toàn cho học sinh trước nguy cơ dịch Covid 19 tái xuất hiện trong cộng 

đồng, trường THCS Phan Đình Giót xây dựngphương án như sau:  

I. Mục tiêu: 

Phát hiện sớm trường hợp học sinh nghi mắc Covid 19 để cách ly, xử lý kịp thời 

không để dịch lây lan ra các học sinh khác trong nhà trường. 

II. Dự kiến các tình huống có thể xảy ra: 

1. Tình huống 1: Trong quá trình đo thân nhiệt của học sinh, giáo viên phát 

hiện có học sinh bị sốt; hoặc trong buổi học, giáo viên hoặc học sinh phát hiện có học 

sinh bị sốt, hoặc ho, hoặc khó thở; 

2. Tình huống 2: Trong quá trình đo thân nhiệt, phát hiện học sinh sốt hoặc có 

một trong các dấu hiệu viêm đường hô hấp: ho, khó thở, không có tiền sử đi từ/đi qua 

trong các quốc gia có dịch về hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc hoặc nghi mắc 

Covid 19; 

 

III. Xử trí tình huống: 

1. Tình huống 1: Trong quá trình đo thân nhiệt của học sinh, giáo viên phát 

hiện có học sinh bị sốt; hoặc trong buổi học, giáo viên hoặc học sinh phát hiện có 

học sinh bị sốt, hoặc ho, hoặc khó thở: 
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- Giáo viên đeo ngay khẩu trang, sau đó hướng dẫn cho học sinh có triệu chứng 

bệnh đeo khẩu trang và những người tiếp xúc, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn, 

không để cho học sinh tiếp xúc thêm vớingười khác; 

- Khai thác ngay tiền sử của học sinh và gia đình xem có đi từ/ đi qua các quốc 

gia có dịch về, hoặc có tiếp xúc gần trong vòng 2m với bệnh nhân mắc/ nghi mắc 

Covid 19 không; 

- Giáo viên đưa ngay học sinh xuống phòng cách ly Y tế nhà trường, thực hiện 

đúng quy định của Phòng cách ly y tế (phụ lục 1); 

- Ngay khi phát hiện học sinh có yếu tố dịch tễ, cán bộ y tế trường phải báo cáo 

ngay cho Ban giám hiệu, Ban Giám hiệu báo cho Trưởng trạm Y tế phường, đường 

dây nóng phòng chống dịch TTYT quận 02485823468; 02435581582). Trong trường 

hợp học sinh đó không có tiền sử dịch tễ liên quan thì chuyển sang thực hiện theo 

phương án 2 (theo sơ đồ phụ lục 2). 

- Nhà trường thông báo yêu cầu học sinh và giáo viên ở nguyên tại chỗ, không 

di chuyển, lập danh sách học sinh có tiếp xúcgần với học sinh đang điều tra; các học 

sinh cùng lớp học và những người có tiếp xúc gần với học sinh đang điều tra trong ngày 

hôm đó;  

- Nhà trường phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng với Ban chỉ đạo PCD 

Covid 19 phường Thượng Đình, trạm Y tế phường Thượng Đình, Công an Phường 

Thượng Đình, phường Nhân Chính phối hợp với Đội phản ứng nhanh của TTYT quận 

khoanh vùng, cắm chốt trước cổng trường học, không cho người ra vào và người hiếu 

kỳ tụ tập.  

- Nhà trường phối hợp cùng Đội phản ứng nhanh và kíp vận chuyển 115, Trạm 

Y tế phường tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn bằng dung dịch khử khuẩn và 

máy phun khử khuẩn chuyên dụng, phun toàn bộ khu vực bệnh nhân sinh hoạt như nền 

nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật tại khu vực công cộng, khu nhà vệ sinh, cầu thang v.v 

cũng như lấy mẫu xét nghiệm và các thông tin cần thiết; 

- Nhà trường thông báo cho Đội phản ứng nhanh danh sách lớp có học sinh và 

người tiếp xúc gần đã điều tra được; 

- Các em học sinh cùng lớp và những người có tiếp xúc gần sẽ được thông báo 

cho địa phương nơi cư trú phối hợp cách ly y tế, tại nhà trường 14 ngày nếu không 

xuất hiện ca mắc mới. Tùy mức độ nguy cơ và tình hình thực tế mà có thể đưa cách ly 

tập trung tại cơ sở cách ly tập trung theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội. 

- Các em học sinh khác của trường sẽ được nghỉ học trong quá trình theo dõi 

kết quả xétnghiệm của bệnh nhân, được thông báo cho địa phương nơi cư trú, gia đình 

tự theo dõi sức khỏe học sinh tại nhà trong vòng 14 ngày. 

- Nhà trường thực hiện việc nghỉ học, đi học lại theo chỉ đạo của Thành phố và 

UBND quận, trong thời gian nghỉ học, thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn trường 

học theo hướng dẫn của TTYT quận; 
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- Nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế quận vệ sinh môi trường, khử khuẩn 

hàng ngày theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Thực hiện công 

tác tuyên truyền, giải thích và làm công tác tư tưởng để phụ huynh và học sinh yên 

tâm, phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý. 

2. Tình huống 2: Trong quá trình đo thân nhiệt, phát hiện học sinh sốt hoặc 

có một trong các dấu hiệu viêm đường hô hấp: ho, khó thở, không có tiền sử đi 

từ/đi qua trong các quốc gia có dịch về hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc hoặc 

nghi mắc Covid 19; 

- Nếu trong quá trình khai thác tiền sử của học sinh và gia đình nếu không đi 

từ/ đi qua các quốc gia có dịch về, hoặc không tiếp xúc gần trong vòng 2m với bệnh 

nhân mắc/ nghi mắc Covid 19 thìchuyển học sinh sang Phòng y tế của nhà trường.  

- Cho học sinh nghỉ học, đề nghị phụ huynh đưa học sinh đi khám ngay tại các 

cơ sở y tế; giữu liên lạc với phụ huynh, có kết quả khám bệnh thì ghi vào sổ, nếu thuộc 

ccs bệnh truyền nhiễm, phả thông báo ngay cho trạm y tế phường để có hướng xử lý 

tiếp theo; 

- Những người tiếp xúc gần được trả vể vị trí học tập, làm việc, thực hiện công 

táctuyên truyền, giải thích và làm công tác tư tưởng để phụ huynh và học sinh yên 

tâm; 

- Nhà trường tiếp tục tổ chức kiểm tra sức khỏe học sinh, giáo viên, vệ sinh 

môi trường, khử khuẩn trường lớp hàng ngày theo Kế hoạch khử khuẩn của nhà 

trường và hướng dẫn của UBND quận. 

 VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban giám hiệu nhà trường: 

- Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của nhà trường xây dựng kế 

hoạch và phương án xử lý tình huống phát hiện một số học sinh có triệu chứng nghi 

mắc Covid 19 tại trường. 

 - Tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt phương án tới toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh và CMHS trong nhà trường 

 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo khi có các 

tình huống xảy ra. 

 - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thực hiện phương án trong các tình huống như 

các trang thiết bị y tế, dung dịch vệ sinh khử khuẩn, Phòng cách ly đảm bảo yêu cầu 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế; lực lượng tham gia xử lý tình huống, công tác liên 

lạc với các cơ quan chức năng, công tác phối hợp với CMHS, chính quyền và nhân 

dân địa phương, Trạm y tế phường, CA phường, Đội phản ứng nhanh của TTYT quận 

v.v. 

 - Phân công đội ngũ đo thân nhiệt ở khu vực cổng trường, lực lượng hỗ trợ tại 

phòng cách ly và lực lượng hỗ trợ Đội phản ứng nhanh cắm chốt tại cổng trường trong 

tình huống 1. 
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 - Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và phụ huynh học sinh an toàn, chủ động thực hiện phòng, chống dịch. 

 - Chỉ đạo nhân viên y tế và GVCN phối hợp với TTYT và ban đại diện CMHS 

triển khai phương án cách ly tại nhà các em học sinh cùng lớp, theo dõi sức khỏe các 

em học sinh của trường. 

 - Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của phường, Công an 

phường, Trạm y tế phường xây dựng và triển khai phương án cắm chốt trước cổng 

trường học, không cho người ra vào, người hiếu kỳ tụ tâp, phối hợp với các lực lượng 

cách ly toàn bộ khu vực nhà trường. 

  - Quyết định thực hiện nghỉ học và đi học lại theo chỉ đạo của Thành phố và 

UBND quận; chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn trong  

2. Nhân viên y tế: 

- Báo cáo Ban Giám hiệu trường hợp học sinh mắc hoặc nghi mắc. 

- Thực hiện các biện pháp chuyên môn để xử lý theo tình huống 1 

- Thực hiện các biện pháp và quy định cách ly y tế đối với học sinh nghi mắc 

Covid 19 tại khu vực cách ly y tế của trường. 

- Chăm sóc sức khỏe học sinh theo tình huống 2. 

- Cập nhật tình hình sức khỏe học sinh và báo cáo Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid 19 của nhà trường. 

- Trực tiếp hướng dẫn và chịu trách nhiệm nghiệm thu công tác vệ sinh, khử 

khuẩn trong trường học. 

- Phối hợp với các lực lượng trong nhà trường để thực hiện tốt các biện pháp 

trong từng tình huống. 

3. Giáo viên: 

- Tham gia đội ngũ đo thân nhiệt học sinh tại khu vực cổngtrường đầu giờ học 

để sàng lọc những học sinh có biểu hiện nghi mắc Covid19 (các giáo viên không có 

tiết 1hàng ngày) 

- Thực hiện đo thân nhiệt học sinh trong lớp theo giờ học, quan sát tình hình 

học sinh với các biểu hiện về sức khỏe trong suốt giờ dạy. 

- Thực hiện các quy trình xử lý tình huống như đã nêu trong tình huống 1 nếu 

phát hiện có học sinh bị sốt, ho, khó thở và các yếu tố dịch tễ liên quan. 

- Thực hiện nghiêm túc sự điều động của Ban giám hiệu; sự chỉ đạo, hướng dẫn 

và các yêu cầu phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 của 

trường. 

- Tham gia lực lượng hỗ trợ phục vụ Phòng cách ly. (giáo viên trong chi đoàn) 

- Tham gia lực lượng hỗ trợ Đội phản ứng nhanh của TTYT quận và Trạm y tế 

phường khi làm nhiệm vụ khoanh vùng, cắm chốt khu vực trước cổng trường, không 

cho người ra vào và người hiếu kỳ tụ tập. (giáo viên trong Ban phụ trách TN, giáo viên 

nam) 
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-Tham gia công tác khử khuẩn trường lớp hàng ngày theo hướng dẫn của nhân 

viên y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 nhà trường. 

4. Giáo viên chủnhiệm: 

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của giáo viên trong công tác phòng, chống 

Covid 19. 

- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với CMHS và nhân viên y tế trong việc 

thông tin, quản lý tình hình sức khỏe của học sinh và xử trí nếu có trường hợp nghi 

ngờ. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định 

về công tác phòng, chống dịch Covid 19. 

- Hướng dẫn học sinh tham gia các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà 

trường. 

 Trên đây làphương án tăng cường phòng chống dịch Covid19. Đề nghị toàn 

thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện để công 

tác phòng chống dịch bệnh đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CB-GV-NV 

và học sinh.   

         HIỆU TRƯỞNG 

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

- Lưu: VT.  

  

 

 

      Nguyễn Thanh Huyền 
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UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT 

Số: 03/KH-THCS PĐG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc 

Thượng Đình, ngày 31 tháng 1  năm 2021 

 

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 từ các ổ dịch Sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh và thành phố Chí Linh, Hải 

Dương; 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 4 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 

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

sự chỉ đạo của Ban giám hiệu . 

- 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. 
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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. 

- 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.  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 .  

             KT HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận:                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

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

- Lưu: VT.                                                                         Hoàng Thị Hoài Sâm  
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UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT 

Số :     /BC-THCS PĐG      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc Lập –Tự Do –Hạnh Phúc 

Thượng Đình, ngày   tháng  2 năm 2021 

     

BÁO CÁO 

Công tác tăng cường phòng chống dịch Covid 19  

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid đang bùng phát trở lại và lây 

lan trong cộng đồng, đặc biệt là tại các ổ dịch tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, sân 

bay Vân Đồn, Quảng Ninh và các vùng có dịch khác theo quy định của thành phố; 

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; Chỉ thị số 

79/CT –BGD&ĐT ngày 28/1/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công điện khẩn số 

02/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Công văn số 

166/CV-QU ngày 29/1/2021 của Quận Ủy Thanh Xuân, Thông báo số 14/TB-UBND 

ngày 28/1/2021 của UBND quận Thanh Xuân, Công văn số 46/PGD &ĐT ngày 28 

tháng 1 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19; căn cứ công văn số căn cứ kế hoạch 

số 27/KH-THCS PĐG ngày 12 tháng 9 năm 2020 của trường THCS Phan Đình Giót về 

công tác y tế trường học năm học 2020-2021; 

Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do biến thể mới của virus Sars – Covy 2 gây ra trong trường học và đảm 

bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ tránh dịch, 

trường THCS Phan Đình Giót đã thực hiện các biện pháp như sau:      

3. Đặc điểm tình hình: 

- Vị trí: trường thuộc phường Thượng Đình nhưng lại nằm ở phố Nhân Hòa, 

phường Nhân Chính, đối diện là trường Mầm non Nhân Chính. Trường có diện tích 

gần 3300m2; với 5 dãy nhà 3 tầng và 4 tầng; có 3 cầu thang;  

- Tổng số nhà vệ sinh cho GV-HS:  20. Tổng số phòng học: 35, số phòng chức 

năng, phòng làm việc: 15. Sân chơi, bãi tập: 02; Nhà để xe: 02 

- Số cổng trường: 1 cổng chính (mặt phố Nhân Hòa), 2 cổng phụ (mặt ngõ số 1 

và mặt ngõ số 3 Nhân Hòa) 

- Bếp ăn tập thể: 01; Số lượng học sinh bán trú: 725 em 

- Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên: 71 người; Số lượng học sinh: 1684 em 

- Phòng y tế: 01; nhân viên y tế chuyên trách: 01 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19: 12 người. 

*Thuận lợi: 

- Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Dịch Covid19) quận Thanh Xuân, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
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cấp do chủng mới của virus Corona (Dịch Covid19) phường Thượng Đình và Nhân 

Chính. 

- Sự phối kết hợp của Trung tâm y tế quận Thanh Xuân, Trạm y tế phường 

Thượng Đình, Công an phường Thượng Đình và Nhân Chính; 

- Sự đoàn kết, nhất trí và đồng lòng trong công tác chống dịch của BGH, tập thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS 

- Nhà trường đã có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh, sát khuẩn và dụng 

cụ rà soát phát hiện biểu hiện nghi mắc bệnh như xà phòng, chất tẩy rửa, dung dịch sát 

khuẩn dạng khô, khẩu trang, dụng cụ đo thân nhiệt điện tử v.v. Công tác vệ sinh khử 

khuẩn các khu vực trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, đảm bảo yêu cầu. 

* Khó khăn: 

- Trường có diện tích nhỏ, số lượng học sinh đông. Khu vực cổng trường là 

đoạn phố Nhân Hòa chật hẹp, lưu lượng giao thông lớn. Trường đối diện với trường 

mầm non nên số phụ huynh tham gia giao thông vào giờ cao điểm (giờ tới trường và 

giờ tan trường) rất đông. 

2. Các biện pháp thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền: 

- Hàng ngày nhà trường đã phát thanh trên hệ thống loa của trường  về các văn 

bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp phòng chống dịch Covid19; kế hoạch của nhà 

trường về công tác phòng, chống dịch Covid19; các nội dung, các biện pháp phòng, 

chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; trong thời gian học sinh nghỉ học để tránh 

dịch; nhà trường thường xuyên thông tin về diễn biến dịch Covid và công tác phòng 

chống dịch lên trang thông tin điện tử, hệ thống e.net.viet và qua mạng zalo, tin nhắn 

SMS tới CB,GV,NV và CMHS để kịp thời cập nhật. 

- Lắp đặt hệ thống băng roll, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi v.v. về công tác phòng 

chống dịch Covid 19 ở các vị trí như cổng trường, bảng tin, sân chơi, hành lang, sảnh 

và tại góc truyền thông các lớp, nội quy phòng, chống dịch Covid19 tại các khu vực 

sảnh; hướng dẫn quy trình rửa tay thường quy tại các khu vực có nước sát khuẩn khô 

và các khu vực nhà vệ sinh. 

- Phát hành đưa tin bài và các tài liệu tuyên truyền trên website của trường, qua 

mail cho CB-GV-NV, qua hệ thống liên lạc eNetViet, qua truong.hanoi.edu.vn và qua hệ 

thống mạng zalo, tin nhắn SMS v.v. tới tất cả CB-GV-NV và CMHS, video clip về 

phòng chống dịch Covid19  để chiếu tại lớp học cho học sinh xem... để kịp thời cập 

nhật tình hình diễn biến công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn mới, trước 

biến thể mới của virus Corona trên thế giới, của đất nước nói chung và của nhà trường 

nói riêng cũng như các hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 cho bản 

thân và trong cộng đồng. 

- Đã tổ chức tập huấn cho CB-GV-NV những kiến thức cơ bản về phòng chống 

dịch Covid19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 28/2/2020 
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2.2. Công tác trang bị các điều kiện thiết yếu đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch: 

- Nhà trường trích kinh phí và huy động các nguồn xã hội hóa, trang bị 100% 

dụng cụ đo thân nhiệt điện tử để kiểm tra sức khỏe học sinh: 6 máy kiểm tra tại khu 

vực cổng trường trước giờ học, 35 máy để kiểm tra tại lớp trong và sau giờ học. 

 - Nhà trường cùng CMHS mua khẩu trang dự phòng cho CB-GV-NV-HS 

trong các trường hợp đột xuất, vận động, nhắc nhở và khuyến khich CB-GV-NV và 

CMHS tự trang bị khẩu trang y tế cá nhân dùng hàng ngày; đảm bảo tạicổng trường, 

mỗi lớp, mỗi phòng học bộ môn và các phòng ban chức năng đều có nước xịt sát 

khuẩn dạng khô và 100% nhà vệ sinh có xà phòng rửa tay; giấy vệ sinh v.v: có 40 chai 

nước rửa tay khô, 53 chai lifeboy, 28 bánh xà phòng sát khuẩn, 78 hộp khẩu trang; 5 hộp 

găng tay cao su; 41 xô pha dung dịch sát khuẩn; 29,75 lit dung dịch lau sàn, 35 giẻ lau; 

01 kg Cloramin B;  

- Đảm bảo cơ số thuốc và vật tư y tế tại phòng y tế; đảm bảo chất tẩy rửa diệt 

khuẩn thông thường và hóa chất Cloramin B để các lớp tiến hành vệ sinh khử khuẩn 

hàng ngày sau giờ học và giáo viên thực hiện các đợt vệ sinh khử khuẩn trong thời 

gian học sinh nghỉ tránh dịch. 

- Thường xuyên bổ sung các dụng cụ vệ sinh chuyên dụng như găng tay cao su, 

chổi lau nhà, giẻ lau, xô chậu đựng hỗn hợp dung dịch khử khuẩn v.v. 

- Đã thực hiện sắp xếp khu vực cách ly đảm  bảo các yêu cầu theo chỉ đạo của 

công văn số 258/ UBND-TTYT ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận 

Thanh Xuân. 

- Hiện tại đã lắp đặt 2 khu vực rửa tay cho học sinh với 14 lavabor, có gắn xà 

phòng rửa tay và hướng dẫn rửa tay thường quy theo quy trình 6 bước của Bộ Y tế. 

2.3. Các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo và duy trì an toàn phòng chống 

dịch: 

a. Công tác tổ chức: 

- Cấp ủy chi bộ lãnh đạo công tác phòng chống dịch triệt để, coi đây là nhiệm 

vụ quan trọng trong công tác tháng 2 và tháng 3 

- Đã xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch và phương án tăng cường 

phòng chống dịch trong trường hợp đón học sinh đi học trở lại, được Phòng Giáo dục 

và Đào tạo và Trung tâm y tế quận Thanh Xuân duyệt, kiểm tra. 

- Đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19, phân công nhiệm vụ cụ 

thể từng thành viên và họp Ban chỉ đạo thường xuyên 2 lần/ tuần,  tổ chức thực hiện 

công tác phòng chống dịch theo kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của 

các cơ quan chuyên môn. 

b. Công tác vệ sinh khử khuẩn: 

- CB-GV-NV và học sinh tham gia khử khuẩn thường hàng ngày vào cuối buổi 

học 
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- CB-GV-NV tham gia vệ sinh khử khuẩn hàng ngày 1 lần vào ngày các ngày 

trong thời gian nghỉ học để tránh dịch. Cụ thể: tham gia vệ sinh các phòng làm việc, 

phòng lớp học, phòng thực hành thí nghiệm, kho đồ dùng dạy học, các khu tập kết rác 

và phế thải, vườn cây, bếp ăn, nóc nhà xe, hệ thống cây nước RO v.v. 

- Đội ngũ nhân viên vệ sinh công nghiệp tăng cường làm nhiệm vụ, đảm bảo vệ 

sinh khu vực ngoại cảnh, hành lang, cầu thang, các nhà vệ sinh và mặt ngoài cửa sổ 

các lớp học sạch sẽ, thường xuyên sát khuẩn bằng hóa phẩm. 

c. Công tác phối hợp với CMHS 

- BGH- GVCN  đã t thông tin kịp thời đến CMHS các kế hoạch, biện pháp, tình 

hình diễn biến của công tác phòng chống dịch bệnh và các chủ trương của nhà trường 

qua hệ thống tin nhắn SMS, zalo,  e.net.viet, , Esam và website v.v. Yêu cầu 100% 

PHHS và CB, GV, NV cài đặt ứng dụng Blue zone, khai báo y tế trên Ncovy; triển 

khai cho học sinh khai báo y tế và nộp cho Ban chỉ đạo phòng chống covid của nhà 

trường. (tính đến 30/1/2021). 

- Phụ huynh học sinh thường xuyên báo cáo GVCN hoặc BGH nhà trường tình 

hình di chuyển cũng như sức khỏe liên quan đến dịch bệnh Covid19 của con em cùng 

các thành viên trong gia đình học sinh để nhà trường kịp thời báo cáo các cơ quan 

chức năng. 

- Ban đại diện CMHS nhà trường đã thông tin toàn bộ kế hoạch và phương án 

chống dịch Covid19 của nhà trường tới 100% CMHS của trường. 

-  Nhà trường đã khẩn trương  và kịp thời rà soát các trường hợp liên quan đến 

vùng dịch và người có yếu tố dịch tễ để báo cáo UBND Phường Thượng Đình, Ban 

chỉ đạo phòng, chống Covid của quận, TT Y tế quận Thanh Xuân và Phòng Giáo dục 

& Đào tạo quận. Tính đến thời điểm hiện tại: 

+ Có 1 PHHS thuộc diện F1 đang đi cách ly. 

+ Có 1 HS thuộc diện F2 đang cách ly tại nhà (tòa nhà Hei Toweer, số 1 Ngụy 

Như Kon Tum – phường Nhân Chính). 

+ Có 132 giáo viên, học sinh thuộc diện F3 

d. Công tác phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tại địa 

phương: 

Cấp ủy, BGH nhà trường tham gia đầy đủ các buổi tập huấn và hội nghị triển 

khai về công tác phòng chống dịch Covid19 của UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, và Phường Thượng Đình và Nhân Chính. Lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo thực 

hiện các bộ phận trong nhà trường thực hiện nghiêm túc những nội dung, yêu cầu, chỉ 

đạo và phối hợp của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 của Quận và của hai 

phường. Đồng thời cũng đã nêu những kiến nghị, đề xuất phù hợp với tình hình thực tế 

của đơn vị để được hướng dẫn, tạo điều kiện thực hiện tốt nhất. 

 Trên đây là báo cáo công tác tăng cường phòng chống dịch Covid19 của 

trường THCS Phan Đình Giót, đợt 4 (tháng 1, 2 năm 2021).  
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                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                            

                                                                                                           

 

                                                                                                      

                                                                                        Nguyễn Thanh Huyền 
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UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ 

(dành cho học sinh) 

Họ tên (ghi chữ IN HOA)……………………………………………Lớp…………. 

Ngày tháng năm sinh ……………………………………..giới tính ……………… 

Địa chỉ nơi ở:……………………………………………                  ĐT: ………….. 

1.Trong vòng 14 ngày qua: 

+ Em có đi và  đến các vùng  dịch nào không? (nếu có, ghi rõ tên vùng dịch và  thời 

gian  đã thực hiện cách ly) (gồm Thành phố Chí Linh- tỉnh Hải Dương, sân bay Vân 

đồn- tỉnh Quảng Ninh, khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh ….) 

.................................................................................................................................... 

+ Em có tiếp xúc với người có yếu tố dịch tễ không ( F1, F2)? ………………. 

+ Em có thấy xuất hiện dấu hiệu nào dưới đây không :  

Triệu chứng  Có Không  Triệu chứng Có Không  

Sốt    Viêm phổi    

Ho   Đau họng    

Khó thở   Mệt mỏi   

Giảm khứu giác, vị giác   Mất khứu giác, vị giác   

Em đã kiểm tra y tế các triệu chứng đó chưa?  ………………, kết quả:  ………… 

2. Trong vòng 20  ngày qua em có tiếp xúc với ai trong các trường hợp sau 

không? 

 Có Không  

Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh covid19    

Người từ nước ngoài có bệnh covid 19    

Người có biểu hiện sốt ho khó thở, viêm phổi    

Em xin cam đoan những thông tin khai báo trên là hoàn toàn trung thực, chính xác. 

                                                                           Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021 

                                                                                            Người khai báo 
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UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                          THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ  

(dành cho CB-GV-NV) 
 

Họ tên (ghi chữ IN HOA)…………………………………………… …………. 

Ngày tháng năm sinh ……………………………………..giới tính ……………… 

Địa chỉ nơi ở:……………………………………………                  ĐT: ………….. 

1. Trong vòng 14 ngày qua: 

+ Thầy/cô có đi và  đến các vùng  dịch nào không? (nếu có, ghi rõ tên vùng dịch và  

thời gian  đã thực hiện cách ly) (gồm Thành phố Chí Linh- tỉnh Hải Dương, sân bay 

Vân đồn- tỉnh Quảng Ninh, khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh ….) 

.................................................................................................................................... 

+Thầy /cô có tiếp xúc với người có yếu tố dịch tễ không ( F1, F2)? ………………. 

+ Thầy/cô có thấy xuất hiện dấu hiệu nào dưới đây không :  

Triệu chứng  Có Không  Triệu chứng Có Không  

Sốt    Viêm phổi    

Ho   Đau họng    

Khó thở   Mệt mỏi   

Giảm khứu giác, vị giác   Mất khứu giác, vị giác   

Thầy/cô  đã kiểm tra y tế các triệu chứng đó chưa?  …………, kết quả:  ………… 

2. Trong vòng 14 ngày qua thầy/cô có tiếp xúc với ai trong các trường hợp sau 

không? 

 Có Không  

Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh covid19    

Người từ nước ngoài có bệnh covid 19    

Người có biểu hiện sốt ho khó thở, viêm phổi    

Tôi xin cam đoan những thông tin khai báo trên là hoàn toàn trung thực, chính 

xác. 

                                                                           Hà Nội, ngày    tháng   năm 2021 

                                                                                        Người khai báo 
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UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                          THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ  

 

Họ tên (ghi chữ IN HOA)……………………………  Đối tượng :…….………. 

Ngày tháng năm sinh ……………………………,,,..  Giới tính ……………… 

Địa chỉ nơi ở:…………………………………………  ĐT: …………………... 

1. Trong vòng 14 ngày qua: 

+ Anh/chị có đi và  đến các vùng  dịch nào không? (nếu có, ghi rõ tên vùng dịch và  

thời gian  đã thực hiện cách ly) (gồm Thành phố Chí Linh- tỉnh Hải Dương, sân bay 

Vân đồn- tỉnh Quảng Ninh, khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh ….) 

................................................................................................................................. 

+ Anh/chị có tiếp xúc với người có yếu tố dịch tễ không ( F1, F2)? …………… 

+ Anh/chị có thấy xuất hiện dấu hiệu nào dưới đây không :  

Triệu chứng  Có Không  Triệu chứng Có Không  

Sốt    Viêm phổi    

Ho   Đau họng    

Khó thở   Mệt mỏi   

Giảm khứu giác, vị giác   Mất khứu giác, vị giác   

Anh/chị đã kiểm tra y tế các triệu chứng đó chưa?  …………, kết quả:  ……… 

2. Trong vòng 14 ngày qua có tiếp xúc với ai trong các trường hợp sau không? 

 Có Không  

Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh covid19    

Người từ nước ngoài có bệnh covid 19    

Người có biểu hiện sốt ho khó thở, viêm phổi    

Tôi xin cam đoan những thông tin khai báo trên là hoàn toàn trung thực, chính 

xác. 

                                                                        Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021 

                                                                                            Người khai báo 

                                            

 

 

 


