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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/2020 của Phòng 

Giáo dục & Đào tạo Khoái Châu về việc triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

       Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/02/2020 của UBND xã An 

Vĩ về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

        Trường THCS An Vĩ  xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona như 

sau:  

I. MỤC TIÊU 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh về tác hại của bệnh dịch và công tác phòng, chống bệnh dịch 

trong nhà trường. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch trong nhà trường. Đảm 

bảo môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh phòng bệnh kịp thời, đúng quy định. 

- Đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong nhà trường. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh đối với công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những nội dung cơ bản về nguyên 

nhân, biểu hiện, tác hại của bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona đối với sức khỏe của con người, hậu quả nghiêm trọng đối với 

cộng đồng, xã hội; mức độ nguy hiểm, khả năng lây lan của bệnh dịch; các biện 

pháp phòng tránh bệnh dịch thông thường trong trường học. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng nhiều 

phương thức: Quán triệt, phổ biến trực tiếp trong tiết chào cờ đầu tuần, trong các 

tiết sinh hoạt tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tuyên truyền thông 

qua các phương tiện truyền thông của nhà trường: Bảng tin, hệ thống phát thanh, 



trang mạng, in ấn pano, áp phích về phòng, chống bệnh dịch và niêm yết tại 

những điểm công cộng trong khuôn viên nhà trường. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông đến đông đảo phụ huynh học sinh 

thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, thông qua học sinh nhằm huy động sự 

tham gia của cha mẹ học sinh trong công tác phòng, chống bệnh dịch tại nhà 

trường. 

2. Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan y tế trong công tác vệ 

sinh trường học; theo dõi, quản lý sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh. 

- Đẩy mạnh các hoạt động của công tác y tế trường học, đặc biệt là thực 

hiện công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở. Phối hợp với trạm y tế địa 

phương xây dựng Chương trình hành động cụ thể nhằm chủ động kiểm soát tình 

hình diễn tiến dịch bệnh. 

- Phối hợp với trạm y tế xã lập hồ sơ theo dõi, quản lý tình hình sức khỏe 

của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh, khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra kịp thời cách ly, đưa 

tới bệnh viện để chẩn đoán, điều trị, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng 

phát tại nhà trường. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn phòng, chống 

bệnh dịch cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phù hợp với điều 

kiện thực tế địa phương và của nhà trường nhằm nâng cao khả năng ứng biến 

với tình hình dịch bệnh. 

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống dịch bệnh 

tại nhà trường. 

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường phải có 

nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mức độ nguy hiểm của bệnh dịch.  

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút corona, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện. 

Phân công lịch trực trường cho cán bộ giáo viên trong những ngày học 

sinh được nghỉ học để nắm bắt kịp thời ứng phó với tình hình diễn biến của dịch 

bệnh. 

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh khử 

khuẩn trong khuôn viên trường học, lớp học, đảm bảo môi trường lớp học sạch 

sẽ, khô thoáng. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt đồ dùng dạy học thường ngày bằng xà 

phòng, chất tẩy rửa phù hợp, an toàn. Cung cấp đầy đủ nước uống sạch cho học 

sinh; có thể cung cấp nước ấm theo khuyến nghị của cơ quan y tế cho học sinh 

sử dụng. 



- Đẩy mạnh giáo dục các kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và vận động thể 

lực phù hợp nhằm tăng cường thể trạng, nâng cao sức đề kháng và khả năng 

phòng, chống bệnh dịch cho CB, GV, nhân viên và học sinh trong nhà trường. 

- Thường xuyên phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, nhắc nhở CB, GV, học 

sinh một số kỹ năng phòng, chống dịch bệnh như: hạn chế tiếp xúc trực tiếp với 

người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; hạn chế đi đến những nơi đông 

người, các lễ hội, vùng có bệnh dịch; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng 

bệnh viêm phổi; đeo khẩu trang y tế đúng cách, phù hợp với khuyến nghị của cơ 

quan y tế; thực hiện che miệng, mũi và sử dụng các vật dụng che phù hợp khi ho 

hoặc khi hắt hơi nhằm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; giáo dục cho 

học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

cho gia đình và cộng đồng. 

 - Bổ sung vật tư, hóa chất, thuốc men và các trang thiết bị y tế phù hợp tại 

nhà trường để kịp thời xử trí ban đầu đối với những trường hợp bất thường xảy 

ra trong nhà trường. 

 - Không tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, hạn chế tổ 

chức các hoạt động tập thể đông người. Đối với hoạt động phối hợp giáo dục với 

các đơn vị ngoài nhà trường có sử dụng nhân sự ngoài nhà trường, các nhà 

trường cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với những nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh tại nhà trường trong quá trình tổ chức, đảm bảo không xảy ra 

tình trạng bệnh dịch do tổ chức các hoạt động phối hợp giáo dục. 

 4. Đẩy mạnh công tác phối hợp gia đình và chính quyền địa phương 

trong việc phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh. 

 - Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học 

sinh trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, phòng, chống dịch bệnh. 

Phối hợp giáo dục học sinh thực hiện vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh, tự nhận 

biết, theo dõi sức khỏe và tự động khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. 

Đối với những trường hợp học sinh có những biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần 

phối hợp với phụ huynh và các cơ sở y tế có biện pháp cách ly, không đưa học 

sinh đến trường. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường. Huy động sự tham gia của 

các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ nhà trường. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tới toàn thể các 

nhà trường trên địa bàn huyện; phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh, các 

biện pháp phòng, chống dịch tới cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trên địa 



bàn huyện theo hướng dẫn của các cấp; tham gia các hoạt động phòng, chống 

dịch khi có yêu cầu của ngành Y tế. 

 - Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, GVCN và các thành viên khác 

trong trường tuyên truyền đúng về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa (Rửa 

tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, không tụ 

tập đông người, không đi lễ hội, danh lam thắng cảnh, …), tự theo dõi sức khỏe, 

khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. 

 - Phối hợp với trung tâm y tế, đài truyền thanh xã thông báo cách phòng 

chống và dấu hiệu của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây 

ra. 

2. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Chỉ đạo của trường. 

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 01/QĐ-THCSAV 

ngày 03/02/2020 của trường THCS An Vĩ. 

3. Các thành viên khác. 

- Tổ chức phân công GV, NV trực dọn vệ sinh sạch sẽ định kì trong lớp học, 

các phòng chức năng, khuôn viên trường thường xuyên, kết hợp phun thuốc khử 

trùng để đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh. 

Theo dõi cập nhật tin tức về dịch bệnh, hướng dẫn tuyên truyền đúng về 

phòng chống dịch bệnh. 

Thực hiện công tác trực tại trường theo lịch phân công. 

    Định kỳ báo cáo 2 lần/ngày. Buổi sáng trước10h; buổi chiều trước 16h cùng 

ngày; báo cáo đột xuất khi có bất thường xảy ra về Phòng GD&ĐT, Ban Chỉ đạo 

xã An Vĩ về tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động, phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona gây ra. Các bộ phận được phân 

công căn cứ kế hoạch thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

      - các thành viên BCĐ trường; 

      - Lưu VT, 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Văn Khuê 

 



DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH nCoV 

---------------------- 

 

TT Đơn vị Điện thoại 

1 Sở Y tế 0966331515 

2 TT Kiểm soát Bệnh tật 02213864615 

02213606660 

3 Huyện Phù Cừ 02213891073 

0966101515 

4 Huyện Tiên Lữ 0966081515 

0975590369 

5 TP Hưng Yên 02213866125 

0966161515 

6 Huyện Kim Động 0965431515 

7 Huyện Ân Thi 0966131515 

8 Huyện Khoái Châu 0966061515 

9 Huyện Văn Giang 0966421515 

10 Huyện Yên Mỹ 0913036815 

11 Huyện Mỹ Hào 0966121515 

12 Huyện Văn Lâm 02213985897 

13 BV Đa Khoa Tỉnh 0966281515 

02213656888 

14 BV Đa Khoa Phố Nối 02216287999 

15 BV Sản Nhi 0866211515 

16 BV Phổi 0986939696 

17 BV Nhiệt Đới 0868195115 

18 Trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 02213862171 

 


