
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 

        Số:44 /KH-THPT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bắc Trà My, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng phó khẩn cấp với tình hình 

dịch bệnh COVID-19 trong trường học 

 

- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

- Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người 

lao động”. 

- Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng 

thái bình thường mới. 

- Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. 

- Căn cứ Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em. 

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường 

THPT Bắc Trà My và tình hình thực tế của nhà trường. 

- Căn cứ Phương án số 117/PA-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh 

Quảng  Nam về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch Ứng phó khẩn cấp với tình 

hình dịch bệnh COVID-19 trong trường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

          - Chủ động ứng phó, xử lý khẩn trương, kịp thời, hiệu quả dịch bệnh 

COVID-19 trong nhà trường. 

- Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường 

được quán triệt, tuân thủ và thực hiện nghiêm các nội dung của kế hoạch. 

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, 

phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong trường 

học và cộng đồng. 



- Đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch thời gian năm 

học 2021-2022 ban hành tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của 

UBND tỉnh. 

II. CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH: 

1. Phương án 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường: 

Học sinh đi học tập trung tại trường;  Các hoạt động tập thể chỉ tổ chức 

trong phạm vi lớp, không tập trung học sinh toàn trường, đảm bảo giãn cách theo 

quy định. 

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, dự phòng 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến, triển 

khai các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, triệt để 

yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y 

tế). 

          - Quán triệt và nghiêm túc triển khai, thực hiện các kế hoạch và công văn của 

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo cấp huyện, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo địa phương... về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo phòng chống 

dịch trong trường; kiểm tra, giám sát công tác triển khai phòng chống dịch tại 

trường. 

          - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn biện pháp về theo dõi, giám 

sát, phòng chống và cách phối hợp xử lý ổ dịch cho cán bộ làm công tác y tế trong 

nhà trường. 

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi 

có dịch xảy ra. Báo cáo kịp thời tình hình và tổ chức thực hiện về cấp trên khi có 

yêu cầu. 

                1.2. Công tác truyền thông 

        - Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời  

sống https://suckhoedoisong.vn, website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn. 

          - Tổ chức hoạt động đường dây nóng của trường  (số điện thoại: 

02353703456), để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các 

biện pháp phòng chống. 

          - Tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh; kịp thời cung cấp thông tin để cán 

bộ, nhà giáo, phụ huynh học sinh không lơ là, chủ quan. 

          - Truyền thông thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử 

khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế, Khoảng cách. 

https://suckhoedoisong.vn/


1.3. Công tác hậu cần 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường 

học như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà 

phòng... và các phương án đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản 

lý và nhân viên trong trường học. 

- Thường xuyên vệ sinh phòng học, nơi ăn, ở của học sinh,  khuyến khích 

học sinh, tự trang bị bình, ly uống nước, khăn lau tay riêng (không dùng chung), 

mua sắm thêm khay thức ăn cho từng cá nhân, chia giờ ăn theo ca để tránh tập 

trung đông người trong cùng một thời điểm…. 

2. Phương án 2: Có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trong trường học: 

2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, dự phòng: 

        - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch duy trì hoạt động tích cực, nắm chắc tình 

hình, diễn biến, cập nhật báo cáo hàng ngày, triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng chống dịch có hiệu quả. 

          - Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, nâng mức cảnh báo để cán bộ, 

nhà giáo, nhân viên và phụ huynh, học sinh ý thức cảnh giác, tích cực, chủ động 

tham gia các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

          - Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, tăng cường giám sát, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, tồn tại (nếu có). 

          - Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các 

biểu hiện nghi ngờ do COVID-19. 

          - Tổ chức họp Ban Chỉ đạo nhà trường để nắm bắt thông tin từ CB, GV, NV 

nhằm có định hướng xử lý, báo cáo, đề xuất kịp thời. 

          - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, chính quyền địa phương tổ chức cách 

ly ngay những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, những người có tiếp xúc gần với 

người bệnh, những trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch về theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

          - Báo cáo tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành về 

Sở  Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện. 

2.2. Công tác truyền thông: 

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời 

sống  https://suckhoedoisong.vn website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn. 

          - Duy trì hoạt động đường dây nóng  tại trường (số điện thoại: 

02353703456), để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các 

biện pháp phòng chống. 



- Truyền thông thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử 

khuân, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế. 

- Phối hợp ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không 

chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng. 

2.3. Công tác hậu cần: 

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học 

như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà 

phòng... và các phương án đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản 

lý và nhân viên trong trường học; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp 

theo quy định. 

3. Phương án 3: Có trường hợp dương tính trong trường: 

          3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, dự phòng: 

 - Tạm dừng hình thức dạy học tập trung, chuyển sang dạy học trực tuyến. Đề 

xuất Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt  phương án, kế hoạch dạy học 

Online. 

- Khẩn trương báo cáo trường hợp F0 cho cơ quan y tế huyện và phối hợp 

cách ly ngay F0, đưa F0 đến bệnh viện điều trị theo quy định. 

- Vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn những nơi F0 có đến/ở/đi qua (phòng 

học, hành lang lớp học, nhà vệ sinh…). 

- Lập danh sách những người có tiếp xúc gần với F0 (viết tắt là F1) để phối 

hợp đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. 

          - Theo dõi sát diễn biến dịch, cập nhật báo cáo tình hình dịch bệnh hàng 

ngày, để nhận chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình. 

          - Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông phòng chống dịch 

bệnh, nâng mức cảnh báo để cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và phụ huynh, học 

sinh ý thức cảnh giác, tích cực, chủ động tham gia các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh. 

          - Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 bất cứ lúc nào. 

          - Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định. 

          - Thường xuyên báo cáo Sở  Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện  

về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành. 

          - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, BCĐ PCD của huyện tổ chức kiểm tra, 

đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của tập thể nhà trường; tổ chức 

phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhà giáo và học 

sinh trong nhà trường. 

          3.2. Công tác truyền thông 



          - Duy trì hoạt động đường dây nóng của trường (số điện thoại: 

02353703456),  để tiếp nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các 

biện pháp phòng chống. 

          - Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông tại phương án 1,2; đẩy mạnh hơn 

nữa công tác tuyên truyền, truyền thông thông điệp 5K của Bộ Y tế, thông tin dịch 

chính thống để cán bộ, nhà giáo, phụ huynh học sinh và nhân dân không hoang 

mang lo lắng. 

          - Tổ chức họp Ban Chỉ đạo cấp trường để nắm bắt thông tin nhằm có định 

hướng xử lý, báo cáo, đề xuất kịp thời. 

          - Phối hợp xử lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các 

thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang 

mang trong cộng đồng. 

3.3. Công tác hậu cần 

          - Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường 

học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà 

phòng... và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản 

lý và nhân viên trong trường học; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp 

theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan có liên quan đảm bảo 

về điều kiện và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng 

phát lan rộng trong nhà trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban giám hiệu:  

Rà soát, củng cố, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19; 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để xử lý ngay các tình huống phát 

sinh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đơn vị mình trong năm học mới 2021-

2022. 

Căn cứ nội dung của Phương án số 117/PA-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban 

Chỉ đạo tỉnh Quảng  Nam về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tình hình thực tiễn tại địa 

bàn, khẩn trương bổ sung, cập nhật và hoàn thiện them kế hoạch ứng phó tại 

trường.  

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19: 

Thành lập Tổ Giám sát an toàn Covid-19 trong trường học để thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở 



trường. Tổ Giám sát an toàn Covid-19 trong trường học do cán bộ, giáo viên (có sự 

tham gia của học sinh) phụ trách. 

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng, 

công tác tuyên truyền, phòng dịch; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp 

theo quy định; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại 

trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch 

và xà phòng... và các phương án đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên, cán bộ 

quản lý và nhân viên trong trường. 

Báo cáo kịp thời tình hình và tổ chức thực hiện về cấp trên khi có yêu cầu. 

 

Trên đây là Kế hoạch ứng phó với dịch bệnh COVID-19 gây ra trong trường 

THPT Bắc Trà My. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
-Phòng CTHSSV-PC (để báo cáo) 

- Ban giám hiệu;(để theo dõi) 

- Các đoàn thể , các tổ CM trong nhà 

trường(để thực hiện) 

- Lưu VT; 

 

P.HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

       Phạm Ngọc Hùng 

 

 

 

  


