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THÔNG BÁO KHẨN 

Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bện Covid-19, thực hiện chỉ đạo của 

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam tại cuộc họp trực tuyến ngày 15 tháng 10 năm 

2021.  

 Căn cứ các phương án phòng chống dịch ban hành kèm theo kế hoạch số 

44/KH-THPTBTM ngày 24/9/2021 của Trường THPT Bắc Trà My.  

 Để tối ưu hóa các biện pháp ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập vào nhà 

trường, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Trà My thông báo đến toàn thể CBGVNV, 

học sinh và cha mẹ học sinh toàn trường một số nội dung cần thực hiện sau: 

1. Đối với Giáo viên chủ nhiệm: 

  - Lập sổ theo dõi tình hình học sinh của lớp mình phụ trách đảm bảo các nội 

dung sau: 

+ Diễn biến tình hình sức khỏe, ghi nhận các dấu hiệu, triêu chứng của 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra 

+ Ghi nhận chính xác lý do học sinh nghĩ học,  

+ Thông tin tiếp xúc của học sinh : Tiếp xúc với người về từ vùng dịch, 

người có biểu hiện nhiễm bệnh… 

 - Thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện thông điệp 5K của Bộ y tế. Đặc 

biệt là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không đi lại giữa các lớp, khi đến trường thì ở 

ngay trong lớp theo đúng sơ đồ lớp, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.  

 - Liên hệ với CMHS để nắm bắt tình hình khi học sinh vắng học. 

 - Quán triệt học sinh thực hiện “ Một cung đường hai điểm đến” đó là gia 

đình và trường học. Tuyệt đối không la cà quán café, quán Net…. 

 - Đối với học sinh ở trọ, GVCN cần phải  nắm được địa chỉ để thiwcj hiện 

các biện pháp cấp bách khi cần thiết. 

 - Yêu cầu học sinh mang theo chai nhựa khi đến lớp để dùng cho việc uống 

nước cá nhân. 

 Mọi vấn đề liên quan đến các biểu hiện của học sinh về  triêu chứng của 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đều phải báo cáo cho lãnh đạo 

nhà trường kịp thời để có biện pháp xử lý. 

 2. Đối với Giáo viên bộ môn: 



- Thực hiện nghiêm túc việc mang khẩu trang khi lên lớp, phòng HĐ, phòng 

chờ của Giáo viên. 

- Trước khi thực hiện kế hoạch dạy học phải yêu cầu học sinh mang khẩu 

trang, không chủ quan lơ là.  

3. Đối với Nhân viên: 

- Nhân viên bảo vệ trực thường xuyên trước cổng trường, không để người 

ngoài đơn vị vào trường khi chưa có sự cho phép của Lãnh đạo nhà trường.  

 - Văn thư - Giáo vụ khi làm việc với học sinh phải giữ khoảng cách, không 

để học sinh vào phòng. 

 - Nhân viên Thư viện hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách trong phòng 

đọc và giãn cách với học sinh khi thực hiện nhiệm vụ. 

 - Nhân viên tạp vụ: Thường xuyên đảm bảo vệ sinh phòng chờ Giáo viên, 

phòng Hội đồng và các khu vực được phân công. 

 - Nhân viên Kế toán: Cân đối, bố trí nguồn tài chính để mua sắm trang thiết 

bị phục vụ các phương án phòng chống dịch. 

 - Bộ phận bảo vệ, quản lý nội trú: 

 + Tuyệt đối không cho học sinh về nhà, không cho người ngoài vào khu nội 

trú. 

 + Cho học sinh ăn  thành các ca theo phòng ở, mỗi ca 4 phòng. Chuẩn bị 

chai cho mỗi học sinh để các em  uống nước. 

 + Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh 24/24. Những học sinh có biểu 

hiện, triêu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đều phải 

báo ngay cho lãnh đạo nhà trường. 

 + Thường xuyên phân công trực dọn vệ sinh phòng ở, phòng ăn, nhà vệ sinh. 

 + Lập sổ theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh. Quản lý học sinh 24/24, 

ngoài giờ học tại trường tuyệt đối không cho học sinh ra ngoài. 

    4. Đối với Giáo viên ở xa đi về trong ngày: 

 - Khi địa phương nơi cư trú có Thông báo dịch của cơ quan chức năng thì 

tuyệt đối không được về.  

 - Khi có liên quan dịch tễ đối với các vùng dịch hoặc người nhiễm bệnh (FO) 

phải báo cáo ngay cho lãnh đạo nhà trường. 

 5. Đối với học sinh:  

 Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định mà Giáo viên chủ nhiệm, bảo 

vệ, quản lý nội trú thông báo.  

 6. Đối với Cha mẹ học sinh: 



 - Thường xuyên nhắc nhở con em mình thực hiện nghiêm túc các quy định 

về phòng chống dịch trong đó có Thông điệp 5K của Bộ y tế. 

 - Trong gia đình,thôn xóm có người đi về tù vùng dịch hoặc có yếu tố dịch tễ 

liên quan phải tuyệt đối không cho con em mình tiếp xúc. 

 - Học sinh nghĩ học phải thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm được biết. 

 7. Đối với Đoàn trường: 

 - Duy trì thường xuyên, có hiệu quả lực lượng xung kích. 

 - Cán bộ đoàn trực thường xuyên tại Văn phòng Đoàn và thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công: Kiểm tra việc thực hiện giãn cách, mang khẩu trang và 

các dấu hiệu bất thường về sức khỏe của học sinh. Phối hợp với trực Lãnh đạo và 

GVCN xử lý các tình huống phát sinh. 

 8. Đối với Lãnh đạo nhà trường: 

 - Trực lãnh đạo theo đúng sự phân công trong quy chế làm việc của Lãnh 

đạo nhà trường. 

 - Xây dựng các phương án cần thiết để ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn 

cấp theo hướng dẫn của cấp trên. Rà soát, bổ sung CSVC để đảm bảo tốt nhất việc 

thực hiện các phương án phòng và chống dịch. 

 - Liên hệ với Chính quyền địa phương, Trung tâm y tế để được hộ trợ khi 

cần thiết.  

 - Liên hệ với UBND các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình nhằm linh hoạt xử 

lý khi các địa phương có dịch. 

 - Quán triệt đến toàn thể CBGVNV và học sinh trong nhà trường không đưa 

các thông tin thất thiệt lên mạng xã hội để gây hoang mang trong dư luận. 

 - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch của các 

bộ phận trong nhà trường. Xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến công tác 

phòng chống dịch trong nhà trường. 

 Trên đây là một số nội dung để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra trong nhà trường. Ngoài những vấn 

đề trên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải thực hiện nghiêm túc các quy 

định khác của Cơ quan chức năng về phòng chống dịch. Đề nghị các bộ phận, các 

nhân nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- HĐSP (t/h) 
- QL Nội trú (t/h) 
- HS, CMHS toàn trường (t/h) 
- Lưu VT 
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