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PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

PHƯỚC VĨNH TÂY 

 

Số: 15/KH-TH&THCSPVT 

                   

         Phước Vĩnh Tây, ngày 11 tháng 02 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới 

virus Corona( NcoV) gây ra trong trường học 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo số 77/GDĐT-YTTH ngày 10/02/2020 của 

Phòng GD-ĐT Cần Giuộc về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp do chủng mới virus Corona( NcoV) gây ra trong trường học. 

 Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Trường Tiểu học 

và THCS phước Vĩnh Tây xây dựng kế hoạch triển khai về công tác phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona( NcoV) gây ra trong 

trường học của nhà trường như sau: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 

 Gồm các đồng chí có tên sau:  

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ  

phân công 

1 Trần Văn Vũ Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Nguyễn Ngọc Quằn Phó Hiệu trưởng Phó ban TT 

3 Phan Thị Lành Trạm trưởng trạm y tế  Phó ban 

4 Mai Thị Thanh Tuyền GV phụ trách  Y tế Thành viên 

5 Phạm Thị Cơ Phó Hiệu trưởng Thành viên 

6 Võ Thế Hào Chủ tịch Công đoàn Thành viên 

7 Trần Công Minh CTPCGD Thành viên 

8 Đặng Hoàng Anh Bảo Vệ Thành viên 

9 Nguyễn Tuấn Anh Bảo Vệ Thành viên 

10 Trần Phan Minh Tiến Trưởng ban ĐDCMHS  Thành viên 

2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:  

Nắm bắt, triển khai toàn bộ các văn chỉ đạo của cấp trên kịp thời về công tác 

phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona( NcoV) gây ra 

trong trường học. 

Giáo viên phụ trách Y tế trực 12/12h tại trường để nắm bắt tình hình diễn biến 

của dịch bệnh và báo cáo với trung tâm y tế Huyện và trạm y tế xã để giải quyết kịp 

thời. 

Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh học sinh và cộng đồng trong 

việc phòng và chống dịch bệnh. 
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Chỉ đạo cán bộ, GV,NV toàn trường thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường. Đồng thời thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất trong nhà trường để có biện 

pháp khắc phục khi có tình huống xãy ra. 

3. Mục tiêu phòng chống bệnh đường hô hấp do chủng mới virus Corona( 

NcoV) gây ra trong trường học: 

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, lãnh đạo địa phương, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và phụ huynh học sinh về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới virus Corona( NcoV) gây ra trong trường học. 

Phát hiện sớm những biểu hiện về các ca bệnh đầu tiên để có biện pháp xử lý, 

cách ly, cấp cứu và điều trị kịp thời để khống chế, ngăn ngừa không để bệnh lan tràn 

trong nhà trường . 

4. Giải pháp thực hiện của nhà trường: 

a. Phối hợp tuyên truyền về cách phát hiện dịch bệnh: 

Để thực hiện tốt việc phòng và chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng 

mới virus Corona( NcoV) gây ra trong trường học lây lan rộng trong nhà trường, 

trước hết cần phải tuyên truyền và giúp CB, GV, NV, Phụ huynh và cộng đồng hiểu 

và có những biện pháp phòng và phát hiện dịch sớm, cụ thể: 

- Cách nhận biết và các biện pháp phòng chống dịch để cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân tại địa phương hiểu biết và tự giác tham 

gia phòng chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona( 

NcoV) gây ra trong trường học. 

b. Đối với giáo viên, nhân viên: 

- Giáo viên, nhân viên trong trường phối kết hợp với các cấp, các ban ngành 

đoàn thể tại địa phương để phòng chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp do 

chủng mới virus Corona( NcoV) gây ra trong trường học. 

- Thường xuyên quan tâm đến phòng học thoáng mát. 

c. Nhiệm vụ của giáo viên phụ trách y tế: 

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường các khu lớp đảm bảo vệ sinh 

sạch sẽ và an toàn. 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ y tế, các cơ sở vật chất, hóa chất sát khuẩn  

- Thường trực điện thoại khi có trường hợp GV, NV và học sinh xảy ra dịch 

bệnh. Cần báo cáo ngay với Ban chỉ đạo và thực hiện tốt việc phòng và chống dịch. 

 d. Đối với phụ huynh: 

 - Phải trao đổi thường xuyên về tình hình sức khỏe của thọc sinh với giáo viên 

chủ nhiệm lớp. 

 - Thường xuyên nhắc học sinh rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh trước và sau khi ăn uống. Khi học sinh đi ngoài đường phải cho trẻ đeo khẩu 

trang để tránh bụi… 

 - Khi phát hiện trong gia đình mình có người mắc bệnh, hoặc hàng xóm có 

người mắc bệnh cần cách ly luôn và đưa tới cơ sở y tế để khám và điều trị.  

 - Khi con em mình có triệu chứng mắc bệnh truyền nhiễm tuyệt đối không cho 

trẻ tham gia các hoạt động và gặp gỡ các trẻ em khác. 

 e. Đối với nhà trường và Ban chỉ đạo: 
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 - Trường ,lớp phải được đảm bảo thoáng mát, có đủ nước sinh hoạt và công 

trình vệ sinh phải luôn sạch. Các phòng học phải rộng thoáng mát, đủ ánh sáng. 

 - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác VSMT, VS các phòng học 

nhóm lớp… của GV và nhân viên. 

 -. Thường xuyên triển khai việc tập huấn về công tác phòng và tránh các bệnh 

truyền nhiễm cho đội ngũ GV, NV trong trường, viết bài tuyên truyền để phát nhờ 

phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

 - Chỉ đạo GV các lớp thực hiện nghiêm túc việc cho học sinh VSCN bằng xà 

phòng, và VSMT trong và ngoài lớp học, GD cho học sinh phải ăn chín uống sôi, và 

không ăn các loại thức ăn đã chế biến sau 2h. 

 - Chỉ đạo các khu lớp tổng vệ sinh bên trong và bên ngoài lớp học, khơi thông 

cống rãnh. 

 - Thường xuyên nắm bắt các thông tin, diễn biến khi có dịch đang bùng phát 

xảy ra trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp chỉ đạo phòng và 

chống dịch. 

 - Khi đã phát hiện có dịch trên địa bàn cần báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo cấp 

trên để có biện pháp xử lý và dập tắt dịch bệnh kịp thời. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ y tế và kinh phí để xử lý khi có dịch. 

 Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp do chủng mới virus Corona( NcoV) gây ra trong trường học của nhà trường 

tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong trường .Nhà 

trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường nghiêm túc thực 

hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (để b/c); 

- TTYT Huyện (để b/c); 

- Trường (để t/h); 

- Lưu VP./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Vũ 
 

 


