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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Ứng phó dịch bệnh Covid-19 theo diễn biến mới trong trường học
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện Di Linh về ứng phó dịch bệnh Covid-19 theo diễn biến mới;
Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và địa bàn huyện Di Linh nói riêng; để
đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh (CB, GV, NV, HS) cũng như
cộng đồng trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch
phòng, chống dịch Covid-19 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 dịch Covid-19; chủ động ứng phó có hiệu quả cao nhất
nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của CB, GV, NV, HS tại
các đơn vị trường học.
2. Mục tiêu cụ thể
- Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe của toàn thể CB, GV, NV, HS của nhà
trường; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
hoặc mắc bệnh; ngăn chặn kịp thời không để dịch Covid-19 xâm nhập vào
trường học.
- Đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện
chương trình, kế hoạch giáo dục theo yêu cầu.
- Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xây dựng chương trình hành động,
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CB, GV, NV, HS và phụ huynh
học sinh về nguyên nhân, hậu quả của dịch Covid-19 và các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.
- Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh xung
quanh khuôn viên trường học; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, tăng
cường nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống xuất
hiện dịch bệnh tại địa phương và trong nhà trường.
- Chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, sẵn sàng đáp ứng
với từng tình huống dịch bệnh, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà
trường nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
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hướng dẫn của Bộ Y tế và các yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các
cấp; không để dịch lan rộng, hạn chế thấp nhất hậu quả do dịch bệnh gây ra.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương xây dựng kế
hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19.
2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của UBND huyện về công tác phòng chống dịch.
Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến CB, GV, NV,
HS trong trường học; thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế
(gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y
tế).
3. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thường xuyên
vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh có thể xảy ra.
CB, GV, NV, HS tiếp tục thực hiện thường xuyên việc đeo khẩu trang từ nhà
đến trường và từ trường về nhà; khuyến khích cài đặt và sử dụng ứng dụng
Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
4. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe CB, GV, NV, HS của nhà trường nhằm
phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh hoặc mắc bệnh Covid -19. Khi có
hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra, nhà trường cần thông báo ngay
cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời. Khi học sinh có biểu hiện sốt,
nghi mắc bệnh Covid-19 nhà trường đề nghị phụ huynh theo dõi và đưa con em
đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời cho học sinh nghỉ học.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV, NV, HS trong
các đơn vị trường học về nguyên nhân, hậu quả dịch Covid-19 và biện pháp
phòng, chống dịch bệnh.
6. Vận động CB, GV, NV, HS hạn chế tiếp xúc với người khác, nếu cần
thiết phải tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách, vệ sinh cá nhân, rửa tay
thường xuyên bằng xà phòng, cần che miệng khi hắt hơi…
7. Trong thời gian thực hiện phòng dịch Covid-19 cần hạn chế tổ chức
các hoạt động tập thể, sự kiện tập trung đông người, tạm dừng các hoạt động
tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
8. Thực hiện hướng dẫn CB, GV, NV, HS thuộc diện F0, F1, F2, F3
(nếu có) phải chủ động khai báo y tế theo quy định.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Thành lập tổ ứng phó, phòng chống dịch trong nhà trường và phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gia tổ phòng, chống dịch Covid-19.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch, kịch bản ứng phó phòng, chống dịch
Covid- 19 trong trường học.
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- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong nhà
trường, báo cáo thường xuyên và khẩn cấp về cơ quan quản lý các cấp theo yêu
cầu.
- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, chuẩn bị các điều kiện ứng phó khi
xảy ra dịch Covid-19 tại các đơn vị trường học.
- Săn sàng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học trong điều
kiện học sinh tạm dừng đến trường.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Phổ biến đến toàn thể CB, GV, NV, HS, phụ huynh học sinh và yêu cầu
thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Thông tin, tuyên truyền các biện pháp về phòng, chống dịch dịch Covid19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Tổ chức giáo dục cho học sinh tác hại, mức độ nguy hiểm của dịch
Covid-19, biện pháp phòng chống bệnh trong trường học và hướng dẫn học sinh
tự chăm sóc sức khỏe, công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi
trường, vệ sinh phòng bệnh (tích hợp trong tiết dạy học, tiết chào cờ, hoạt động
ngoài giờ lên lớp hoặc ngoại khóa)
- Tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh ý thức chuẩn bị sẵn sàng các
điều kiện để tiếp tục việc học trong thời gian tạm dừng đến trường.
3. Công tác vệ sinh phòng dịch
- Thường xuyên vệ sinh lớp học, khu hiệu bộ và dụng cụ học tập (lau rửa
sàn, tường, các vật dụng trong phòng bằng xà phòng, nước lau nhà, phun khử
khuẩn); vệ sinh khuôn viên xung quanh trường (phát quang, quyét dọn).
- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thực hiện đeo khẩu trang đúng cách
(khuyến khích đeo khẩu trang vải nhằm hạn chế rác thải, giảm chi phí).
- Đảm bảo thông thoáng ở các lớp học, phòng thực hành - thí nghiệm,
phòng hội đồng, phòng làm việc…
- Bố trí hệ thống vòi nước rửa tay đảm bảo đủ số lượng, chất lượng ở nơi
thuận tiện cho việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước rửa tay.
- Thường xuyên dọn dẹp khu vệ sinh của nhà trường, đảm bảo vệ sinh, sạch
sẽ, thoáng mát.
4. Công tác theo dõi, giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ
- Bố trí lực lượng trực giám sát y tế người ra vào cổng trường, đo thân
nhiệt, sàng lọc các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở; bố trí khu cách ly
tạm thời khi CB, GV, NV, HS có biểu hiện bệnh trước khi báo cho cơ quan y tế
địa phương; hạn chế đến mức tối đa phụ huynh ra vào trường trong thời gian
phòng dịch.
- Thiết lập sổ theo dõi khi:
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+ CB, GV, NV, HS có biểu hiện ho, sốt, khó thở và báo ngay với Ban chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19, cơ sở y tế tại địa phương.
+ Học sinh nghỉ học, kịp thời năm bắt thông tin nếu có liên quan đến yếu tố
dịch tễ báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã, cơ quan y tế
địa phương.
+ Tất cả những người có yếu tố dịch tễ, thuộc diện F0, F1, F2, F3.
+ Những người ngoài trường khi đến liên hệ công tác.
5. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, biện pháp phòng dịch
- Tổ chức phân chia giờ đến trường, lúc ra về hạn chế tập trung đông người,
đôn đốc nhắc nhờ phụ huynh đưa đón con không tập trung tại khu vực cổng
trường; bố trí giờ học giãn cách, lớp học giãn cách (nếu có điều kiện).
- Không tổ chức hoạt động tập trung đông người như: Chào cờ, hoạt động
ngoại khóa, vui chơi trong thời gian dịch đang diễn biến phức tạp…
- Mua sắm trang thiết bị phòng dịch Covid-19 như: Máy đo thân nhiệt,
khẩu trang, nước sát khuẩn, xà bông rửa tay, khẩu hiệu, pano, appic tuyên truyền
phòng dịch.
- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trực tuyến trong trường
hợp xuất hiện ca bệnh trên địa bàn mà vẫn phải đảm bảo công tác dạy học; tổ
chức tập huấn, hướng dẫn dạy và học trực tuyến cho giáo viên, học sinh.
- Tăng cường tổ chức hội họp trực tuyến khi cần thiết nhằm hạn chế tập
trung đông người.
- Xây dựng phương án phòng dịch Covid-19 trong trường hợp xảy ra dịch
bệnh tại địa phương, trong trường học; đối với các đơn vị trường học được trưng
dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến chủ động phối hợp xây dựng
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
các cấp.
6. Công tác thông tin, báo cáo
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã hoặc tổ trưởng, tổ phó tổ phòng chống dịch của
Ngành giáo dục.
7. Các nhiệm vụ phải chủ động thực hiện khi xảy ra các tình huống dịch
Covid-19
- Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn của thôn
trong xã
+ Báo cáo với Ban chỉ đạo cấp xã, tổ trưởng phòng chống dịch Covi-19
Ngành giáo dục về tình hình dịch bệnh trong trường học.
+ Rà soát các đối tượng CB, GV, NV, HS sinh sống trên địa bàn thôn có ca
bệnh, các trường hợp là F1, F2, F3 (nếu có).
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+ Tổ chức giãn cách, cách ly tại chỗ đối với CB, GV, NV, HS sống trên địa
bàn thôn trước khi Ban chỉ đạo cấp xã, tổ trưởng tổ phòng chống dịch Covid-19
Ngành giáo dục chỉ đạo xử lý.
+ Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn thôn có dịch Covid19 (nếu có yêu cầu)
- Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn và lây ra nhiều
thôn trong xã
+ Triển khai các biện pháp như cấp độ 1.
+ Tổ chức các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp.
+ Chủ động phối hợp chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất khi trường được
trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung.
+ Tổ chức dạy học trực tuyến cho 100% học sinh trên địa bàn (nếu có yêu
cầu)
- Cấp độ 3: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng
+ Tiển khai các biện pháp như cấp độ 1,2
+ Đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong thời gian CB, GV, NV, HS
tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch, chống dịch Covid-19 triển khai đến các đơn vị
trường học.
- Thành lập tổ phòng chống dịch Covid-19 của Ngành giáo dục và Đào tạo
đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu.
- Chỉ đạo các đơn vị trường học tuyên truyền đến CB, GV, NV, HS các
biện pháp phòng chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 5K như: Đeo khẩu trang,
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, vệ sinh môi
trường, khai báo y tế, theo dõi sát tình hình sức khỏe của CB, GV, NV, HS để
phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, kịp thời thông báo cho cơ quan y
tế trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng bệnh.
- Triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các đơn vị trường học,
thông tin đến CB, GV, NV, HS và phụ huynh học sinh luôn trong trạng thái chủ
động trước mọi tình huống.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác y tế trường học, chỉ đạo các
trường có tổ chức bán trú thực hiện tốt bữa ăn cho học sinh đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở công tác phòng dịch Covid-19 tại
các đơn vị trường học.
2. Đối với các đơn vị trường học
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- Căn cứ vào nội dung kế hoạch chống dịch Covid-19 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo để xây dựng kế hoạch, kịch bản và thành lập tổ phòng, chống dịch
Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của cấp trên đến
CB, GV, NV, HS và phụ huynh; luôn nêu cao tinh thần, trạng thái chủ động
trước mọi tình huống.
- Phối hợp với cơ sở y tế địa phương tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trong trường học.
- Giám sát, nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh phòng bệnh,
thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Đối với các trường được chọn làm khu cách ly tập trung cần chủ động
phối hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch các cấp và tổ phòng chống dịch Covid-19 Ngành giáo dục đảm bảo đúng
thời gian, có chất lượng khi có yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học Phòng
của Giáo dục và Đào tạo Di Linh, đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
Huyện Di Linh (Để báo cáo);
- Các đơn vị trường học;
- Lưu VT.

Người ký: Phòng
Giáo dục
Email:
gddilinh@lamdo
ng.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân huyện
Di Linh, Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Lâm Đồng
Thời gian ký:
30.07.2021
10:24:10 +07:00

Phan Đình Đồng
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