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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

 

Số:     /KH-THPT. NH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Vũng Tàu, ngày     tháng 08 năm  2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường 

Năm học 2021-2022 

Căn cứ Công văn số 1881/SGDĐT-VP, ngày 10/08/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn một số nội dung đầu năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 1972/SGDĐT-GDTrH-TX, ngày 19/8/2021 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn công tác chuyên đầu năm học 2021-2022; 

Trường THPT Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch Covid-

19 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nâng cao tinh thần cảnh giác, đề cao kỷ 

cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai, thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với việc tổ chức các hoạt động giáo dục 

của nhà trường trong trạng thái bình thường mới. 

2. Chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập và lây lan 

đồng thời sẵn sàng phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong 

nhà trường. Kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương, y tế địa phương khoanh 

vùng, dập dịch không để dịch có cơ hội lây lan ra cộng đồng. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 30/08/2021 đến khi kết thúc dịch bệnh 

- Địa điểm: Trong khuôn viên nhà trường. 

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

1. Công tác truyền thông, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh đối với công tác phòng, chống dịch bệnh 

- Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thành ủy, UBND Tp Vũng Tàu, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tp Vũng Tàu tuyệt đối tuân thủ nghiêm 

các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

ngành y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tp Vũng Tàu. 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, các quy định về đảm bảo an toàn, 

phòng, chống dịch trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

- Cập nhật các thông tin, tin tức về dịch bệnh trên cổng thông tin điện tử, trang 

facebook của nhà trường và thông báo cho phụ huynh thông qua hệ thống  tin nhắn điện 

tử khi cần thiết. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên theo 

dõi tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng tránh bằng  các tài liệu chính thống của 

cơ quan y tế, trên các kênh thông tin chính thức của  các Đài phát thanh, truyền hình, báo 

chí trong nước, các cơ quan chức năng, chuyên môn của Nhà nước, không chia sẻ những 

thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang trong cộng đồng và vi phạm pháp luật về 

thông tin. 

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống dịch bệnh trong 

nhà trường 

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên làm vệ sinh phòng học, bàn ghế tất cả các phòng 

học, phòng chức năng và khuôn viên trường học trước khi Trung tâm y tế phun thuốc tiêu 

độc sát trùng. Khi học sinh đến trường học, yêu cầu các lớp phải vệ sinh phòng học và 

khu vực xung quanh, đổ rác trước và ngay sau các tiết học, đảm bảo môi trường lớp học 

sạch sẽ, khô thoáng. Nhân viên vệ sinh tăng cường làm vệ sinh các phòng vệ sinh trước 

và ngay sau các tiết học. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương phun thuốc khử trùng 

Cloramin B toàn bộ các lớp học, phòng chức năng và khuôn viên trường; xây dựng kế 

hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và xây dựng phương án phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

- Khuyến cáo học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hạn chế đến các khu 

chợ, siêu thị, của hàng tiện lợi, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, uống sôi; không 

nên tiếp xúc với động vật và chất thải của động vật khi hết thực hiện giãn cách theo Chỉ 

thị 16. 

- Chuẩn bị đầy đủ nước nguồn nước sạch, nước rửa tay, dung dịch rửa tay khô sát 

khuẩn, bố trí trước lớp, phòng giáo viên, nhà vệ sinh học sinh và giáo viên; hướng dẫn 

học sinh cách rửa tay bằng dung dịch rửa tay nước, khô sát khuẩn đúng theo chỉ dẫn của 

nhà sản xuất; khuyến khích học sinh dùng bình nước cá nhân, không uống chung. 

- Yêu cầu học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang y tế đúng  cách khi 

tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho. Khuyến khích cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đeo khẩu trang y tế đúng cách khi đến trường. 



3 

 

- Nhà trường chủ động bổ sung trang bị khẩu trang y tế, bổ sung thuốc hạ sốt, thuốc 

sát khuẩn; trang bị nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt học sinh, giáo viên, nhân viên hàng 

ngày; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ phòng y tế, thường xuyên trực phòng y tế để đảm bảo 

công tác y tế trong trường học. 

- Học sinh, giáo viên, nhân viên báo cho nhà trường về lịch trình nghỉ hè, tình hình 

sức khỏe của mình trước khi bắt đầu tựu trường khi đi học chính thức; hàng ngày, thực 

hiện chặt chẽ việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, 

giáo viên, nhân viên tại trường học. Khi học sinh có biểu hiện sốt, nhà trường đề nghị phụ 

huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho học sinh nghỉ 

học để theo dõi, tránh lây lan. 

- Nhà trường nhập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh, nắm nguyên nhân nghỉ học do 

bệnh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có biểu hiện sốt đều phải nghỉ làm việc và đến cơ sở y 

tế để khám, điều trị. Tất cả các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đi khám 

bệnh tại cơ sở y tế đều phải thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. 

- Phối hợp với trạm y tế khu vực phường Rạch Dừa để xử lý những trường hợp cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị sốt, nghi dịch bệnh hoặc dịch bệnh, báo cáo kịp thời 

về Trung tâm y tế địa phương, đồng thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu. 

3. Các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe giáo viên, công nhân viên và học 

sinh. 

- Nhà trường lập danh sách giáo viên, công nhân viên để tiêm ngừa vacxin phòng 

Covid-19 để chuẩn bị tiêm ngừa. 

- Giao cho tổ trưởng chuyên môn tuyên truyền cụ thể chi tiết công tác phòng chống 

dịch bệnh đến từng thành viên trong tổ. 

- GVCN có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cách phòng chống dịch bệnh thông 

qua mạng xã hội zalo, faebook, teams của lớp. 

- Tổ bảo vệ kiểm tra chặt chẻ người lạ đến trường, khi có người lạ vào trường cần 

báo cho lãnh đạo nhà trường.  

4. Các biện pháp phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại 

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của học sinh 

trước khi đến trường. 

- Chỉ đạo GVCN ngay trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tuyên truyền về cách phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh từng lớp. Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang và đo 

thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường (hình thức trực tuyến). 
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- Tổ chức tổng vệ sinh lớp học sau mỗi buổi học nhằm đảm bảo vệ sinh, tiêu độc 

khử trùng từng ngày. Bố trí đầy đủ lượng nước sát khuẩn, xà phòng tại các bồn rửa tay để 

giáo viên và học sinh sử dụng (khi đi học trở lại). 

- Phân công cán bộ y tế và các bộ phận trong nhà trường đo thân nhiệt cho học sinh 

trước khi vào trường. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng 

- Tổ chức chỉ đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. 

- Tổng hợp và báo cáo cho Sở GDĐT tỉnh BRVT, UBND Tp Vũng Tàu và các cơ 

quan chức năng khi có yêu cầu. 

- Chỉ có Hiệu trưởng mới phát ngôn tình hình phòng, chống dịch bệnh của nhà 

trường. 

2.Ban đại diện cha mẹ học sinh 

Phối hợp với nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường. 

Vận động phụ huynh học sinh và học sinh tuân thủ các quy định của nhà trường trong 

phòng, chống dịch và tổ chức dạy học trực tuyến. 

3. Công đoàn trường 

Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, chăm lo cho công đoàn viên 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

4. Đoàn thanh niên 

- Tuyên truyền cho đoàn viên kế hoạch phòng chống dịch bệnh của nhà trường. 

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, sức khỏe của đoàn viên và kịp thời báo với lãnh đạo 

nhà trường để thực hiện tốt kế hoạch. 

5. Nhân viên y tế 

- Tham mưu với Hiệu trưởng để trang bị đầy đủ thuốc, khẩu trang, nước sát 

khuẩn,… trong công tác chuẩn bị và thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế các phường, thành phố trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Nhập sổ theo dõi, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo tình hình sức khỏe của học 
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sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Phối hợp với Trạm y tế phường Rạch Dừa để xử lý những trường hợp cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh bị sốt, nghi dịch bệnh hoặc dịch bệnh. 

6. Giáo viên chủ nhiệm 

- Thường xuyên liên lạc với phụ huynh và học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe 

của học sinh và người thân, lịch trình nghỉ Tết của học sinh. 

- Hàng ngày theo dõi sĩ số, sức khỏe của học sinh và báo cáo cho Hiệu trưởng cụ 

thể từng trường hợp. 

- Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đôn đốc, giám sát quá 

trình tham gia học trực tuyến của học sinh 

7. Giáo viên và nhân viên 

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, 

phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và báo cáo cho nhàtrường. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường THPT 

Nguyễn Huệ năm học 2021-2022, đề nghị các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:   

- Sở GDĐT(b/c); 

- Cb, gv, nv và học sinh ( t/h); 

- Lưu VP. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Trung 

 

 


