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KẾ HOẠCH
V/v Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020
- Căn cứ vào Công văn số: 300/SGDĐT-CNTT, ngày 01/01/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo An Giang V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Corona gây ra;
- Thực hiện Công văn số 335/SGDĐT-CTTT, ngày 05/02/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo An Giang về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
Corona gây ra;
- Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-SGDĐT, ngày 05/02/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo An Giang về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
virus Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học, trường THPT Vĩnh Trạch
tiếp tục xây dựng kế hoạch bổ sung về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 cụ thể
như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập
và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ, chăm sóc
và nâng cao sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong đơn vị.
2. Mục tiêu cụ thể
- Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong
nhà trường; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ
mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.
- Phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho
học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả, các
biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân.
- Tổ chức lao động, vệ sinh phòng dịch trong đơn vị, đảm bảo các điều kiện về vệ
sinh học đường, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch
bệnh trong nhà trường.
II. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH
- 100% học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được
truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

- 100% học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường được
theo dõi, quản lý về sức khỏe.
- Đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- 100% giáo viên và học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng
chống dịch bệnh.
- Phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trong trường học. Nếu phát hiện dịch bệnh
trong trường học kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế xử lý triệt
để không để dịch lây lan.
II. Nội dung thực hiện:
1. Công tác tuyên truyền:
- Tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc các công văn số 90/UBND-KGVX ngày
30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg
ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày
31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học, công văn số
335/SGDĐT-CTTT, ngày 05/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; kế hoạch số
336/KH-SGDĐT, ngày 05/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra và dịch bệnh
mùa đông xuân năm 2020,
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục chăm sóc sức khỏe,
y tế học đường bằng nhiều hình thức: cập nhật các tài liệu từ cơ quan y tế thường xuyên,
tuyên truyền cho học sinh và giáo viên những kiến thức cơ bản về dịch bệnh và các biện
pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây
ra, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh ý thức giữ
gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng, có ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh
cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Hướng dẫn học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên 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 cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn
miệng để phòng 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.
2. Công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh:
- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp trước khi học sinh vào học trở lại.
- Thực hiện vệ sinh môi trường ở trường học hàng ngày: Học sinh các lớp vệ sinh
trong lớp học, và các khu vực bồn hoa, hành lang, sân trường theo qui định, các học sinh
học thể dục làm vệ sinh sận trường theo lịch phân công.
- Tổ chức các đợt tổng vệ sinh phòng học, sân trường thường xuyên góp phần
phòng chống dịch bệnh, yêu cầu phải có xe lấy rác hàng ngày tại khu vực gần cổng
trường.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn
trong nhà trường.
- Phòng học trong đơn vị luôn thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.
- Đảm bảo có đủ nước sạch sinh hoạt, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, trang bị xà phòng
cho học sinh rửa tay tại nhà vệ sinh. Làm thêm các bồn rửa tay tại các khu vực nhà vệ
sinh để đảm bảo nhu cầu của học sinh góp phần phòng chống dịch bệnh.
3. Xây dựng phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân có
thể xảy ra trong trường học.
a. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học
- Thường xuyên theo dõi, giám sát, chăm sóc sức khỏe cán bộ, giáo viên và học
sinh.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại đơn vị
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun thuốc, dung dịch sát khuẩn.
Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phối cấp do
chủng mới virus Corona gây ra, tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp
cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới của virus Corona gây ra và dịch bệnh
mùa đông xuân. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về cấp quản lý.
- Đơn vị trang bị đầy đủ tại đơn vị các phương tiện rửa tay, xà phòng, nước sạch,
thiết bị đo nhiệt độ điện tử,… giáo dục và rèn luyện thói quen thường xuyên rửa tay với
xà phòng. Tổ chức vệ sinh trường, lớp sạch sẽ, thông thoáng
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung
cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, học viên không hoang mang, lo lắng.
b. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học
- Thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh,
báo cáo kịp thời tình hình cho cấp quản lý và chính quyền địa phương một cách nhanh
nhất.
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do
chủng mới virus Corona gây ra.
- Phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh; các
biện pháp cách ly những trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt
chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc; xử lý triệt để các ổ dịch. Đẩy mạnh các hoạt
động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, giáo
viên, học sinh không hoang mang, lo lắng.
c. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong trường học
- Thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh, báo
cáo kịp thời tình hình cho cấp quản lý và chính quyền địa phương một cách nhanh nhất
để nhận được sự chỉ đạo kịp thời.
- Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch, cho học sinh nghỉ học, hạn chế đi
lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo
viên và học sinh; giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng
mới virus Corona gây ra; triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc

bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc;
đảm bảo phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng
trong trường học.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo
phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, giáo viên và học sinh
không hoang mang lo lắng.
III. Tổ chức thực hiện:
- Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong toàn CB, GV, NV và học sinh
của trường.
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, kịp thời chỉ đạo
triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.
- Có kế hoạch phối hợp với Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch trong công tác hỗ trợ y tế
trường học về chuyên môn, kỹ thuật, công tác phòng chống dịch bệnh đã thực hiện đầu
năm.
- Nhân viên y tế chủ động thường thường xuyên kiểm tra căn tin trường học không
để xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
- BGH trường liên hệ với Y Tế Huyện phối hợp phun thuốc khử trùng phòng
chống dịch bệnh.
- Tuyên truyền và thực hiện tốt khâu vệ sinh trường học và các khu vực xung
quanh góp phần phòng chống dịch bệnh.
- Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc đảm bảo đủ các thiết bị, đủ các loại thuốc theo
qui định để thực hiện tốt công tác sơ cấp cứu ban đầu tại phòng Y tế của trường. Mua
sắm thiết bị, phương tiện, thuốc tại phòng y tế đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
bệnh như: Các loại thuốc thiết yếu, thiết bị theo dõi nhiệt độ điện tử, xà phòng, nước sát
khuẩn, khẩu trang, bao tay và các vật dụng cần thiết khác .
- Công bố, niêm yết số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan y tế cho toàn
thể học sinhgiáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh liên hệ khi cần thiết.
Trên đây, là một số giải pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virus Corona gây ra và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 của trường THPT
Vĩnh Trạch./.
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