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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 

TRƢỜNG THPT THANH HÒA 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

Số: 41 /KH-THPT                Bù Đốp, ngày 29 tháng 12 năm 2021 

KẾ HOẠCH  

Về việc phòng, chống dịch covid-19 và các phƣơng án xử trí khi có các trƣờng hợp mắc 

covid-19 tại trƣờng 

  Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 về việc 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”  

  Công văn số 380/KH-UBND, ngày 26/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về Tổ chức 

dạy, học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

   Trường THPT Thanh Hòa xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án 

phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 cụ thể như sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: Trường THPT Thanh Hòa 

2. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV): 88 

  - Số người lao động tại địa phương: 88, ngoại huyện: 0 

          - Số người lao động ngoại tỉnh: 0 

          - Số người lao động lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn: 0 

3. Tổng số học sinh (HS): 1073 

4. Tổng số cán bộ y tế: 0 

5. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị 

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huân 

- Số điện thoại: 0988022979 

- Email: huanthuyphuoc@gmail.com 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 

B. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung  

  Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép hạn chế tác động 

của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị; 

Kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh covid-19. Thành lập tổ phòng chống dịch 

Covid-19 năm học 2021-2022; 

 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và 

lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe CB,GV,NV,HS trong nhà trường; nếu xảy ra dịch trên địa bàn hạn chế tối đa 

dịch covid-19 đối với CB,GV,NV,HS. 
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  2. Yêu cầu 

 Tổ trưởng các tổ, GVCN chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về kết 

quả tuyên truyền và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại bộ phận và lớp 

mình phụ trách; quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp, Giám 

đốc Sở GD&ĐT Bình Phước và các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh;  

Chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra; đảm bảo thông tin đầy đủ kịp 

thời về diễn biến dịch bệnh, không để CB,GV,NV,HS hoang mang lo lắng, ảnh hưởng xấu tới 

tâm lý, hoạt động học tập của nhà trường và sinh hoạt của cộng đồng;  

 Mỗi CB,GV,NV,HS nhà trường nắm chắc hiểu đúng về tình hình dịch bệnh từ đó tích 

cực tuyên truyền, chủ động có biện phòng ngừa dịch bệnh đúng đắn, trách nhiệm cho bản thân, 

gia đình và cộng đồng.  

          3. Mục tiêu cụ thể 

          - Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ nguy cơ; 

         - Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 theo các 

phương án. 

          C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 

          1. Các khu vực, phòng/ban có tập trung đông ngƣời tại đơn vị theo thứ tự ƣu tiên: 

   - Vị trí 1: Nhà xe GV, HS.  

  - Vị trí 2: Phòng HĐ, phòng lớp học, phòng chờ GV, khu nhà vệ sinh.  

  - Vị trí 3: Cổng ra vào. 

  - Vị trí 4: phòng CĐ,  

  - Vị trí 5: P.Vi tính, phòng văn thư.  

  - Vị trí 6: căn tin.  

          2. Các vị trí thƣờng xuyên tiếp xúc cần tăng cƣờng vệ sinh khử khuẩn 

          - Tay vịn cầu thang: số lượng: 12, Vị trí: các tầng dãy nhà A,B,C.   

          - Tay nắm cửa: số lượng: 90, Vị trí: Phòng học: 38, Các phòng làm việc: 12.  

          - Bình nước: 44, vị trí: 34 phòng học, 03 phòng chờ GV, 02 phòng HĐ, 01 phòng BV, 

01 phòng Văn thư, 03 phòng BGH.  

          3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ của đơn vị: căn tin, nhà xe  

          4. Phƣơng tiện vận chuyển của đơn vị: không 

          5. Mức độ nguy cơ dịch Covid-19 tại địa phƣơng nơi đơn vị đặt trụ sở: 4 mức 

Mức 1: Nguy cơ rất cao 

- Người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, .... 

- Trong gia đình có người bị sốt, ho, khó thở, .... 

- Người đi về từ vùng dịch 

- Trong gia đình có người đi từ vùng dịch về 

Mức 2: Nguy cơ 
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- Gia đình buôn bán ở các chợ 

- Gia đình tổ chức cho thuê nhà trọ 

- Gia đình làm các dịch vụ phục vụ tại các Khu công nghiệp: tạp hóa, ăn uống, ... làm 

dịch vụ có tiếp xúc với nhiều người (lái xe, shipper, ...) 

- Có người thân thuộc nhóm 1 

Mức 3: Nguy cơ thấp 

- Gia đình sinh sống trong các khu vực đông nhà trọ công nhân sinh sống 

- Có người thân (anh em, ông bà, chú bác ,..) thuộc nhóm 2 

Mức 4: An toàn 

Các trường hợp còn lại 

          D. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

          1. Phƣơng án phòng, chống dịch trong điều kiện bình thƣờng mới 

           - Phối hợp với Trung tâm y tế huyện Bù Đốp, trạm y tế Thị trấn Thanh Bình hướng dẫn 

cho giáo viên, nhân viên phụ trách y tế nhà trường về kỹ thuật giám sát, biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; cách phối hợp xử lý ổ dịch;  

          - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kịp thời cung cấp thông tin 

về phòng chống dịch bệnh CovID-19 theo tài liệu tuyên truyền của ngành y tế để 

CB,GV,NV,HS không hoang mang lo lắng; 

 - Khuyến cáo 100% CB,GV,NV,HS thực hiện khẩu hiệu 5K, đặc biệt là sử dụng khẩu 

trang đúng cách khi đến trường và đến các nôi công cộng đông người. 

 - Hằng ngày tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh trường lớp học, công trình vệ sinh 

đảm bảo luôn sạch sẽ; khuyến cáo CB,GV,NV,HS rửa tay xà phòng đúng cách trước khi đến 

trường và trước khi ra về;    

           - Thường xuyên theo dõi và báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh hằng ngày của 

CB,GV,NV,HS cho BCĐ nhà trường trước 15h00 mỗi ngày để BCĐ tổng hợp báo cáo cấp 

trên trước 17h00; đảm bảo các điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. 

          2. Quy trình phát hiện và xử lý trƣờng hợp mắc COVID-19 tại trƣờng 

  Nhân viên y tế học đường và thành viên tổ an toàn covid 19 (được phân công theo lịch 

trực) cùng phối hợp thực hiện. 

          2.1. Trƣờng hợp phát hiện ngƣời nghi nhiễm COVID-19 tại trƣờng 

          Khi phát hiện có học sinh, người làm việc tại trường xuất hiện ít nhất một trong số các biểu 

hiện sau đây: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc 

khứu giác hoặc có tiền sử đến, về từ nơi có ổ dịch, cần thông báo ngay cho Trưởng ban chỉ đạo, Tổ 

an toàn COVID của nhà trường; 

  - Chuyển người nghi ngờ mắc bệnh đến phòng cách ly tạm thời (phòng bộ môn Hóa 

học).  

  - Nếu người nghi ngờ mắc bệnh là học sinh, GVCN thông báo ngay cho phụ huynh, 

người giám hộ để phối hợp xử lý.  



4 

 

  - Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người có triệu 

chứng nghi nhiễm COVID-19. 

           - Cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách; yêu cầu người nghi nhiễm hạn chế 

tiếp xúc với người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác; hướng 

dẫn họ di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời tại phòng bộ 

môn Vật lí-CN; lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; lập danh sách người tiếp 

xúc gần (dưới 02 mét) với người nghi nhiễm và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc, học tập. 

  2.2. Trƣờng hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 

   Bước 1:  

  - Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn 

COVID-19 của trường và GVCN thông báo phụ huynh học sinh;  

  - Tiếp tục cách ly tạm thời F0;  

  - Thông báo ngay đến trạm y tế thị trấn Thanh Bình, trung tâm y tế huyện Bù Đốp để 

phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch;  

  - Phân công thực hiện:  

   Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của trường tổ chức cách ly 

tạm thời F0, nhân viên y tế học đường.  

   Trạm Y tế, Trung tâm Y tế sẽ hỗ trợ trường xử lý trường hợp có ca bệnh.  

  Bước 2:  

  - Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0: Trạm Y tế, Trung tâm Y tế sẽ hỗ trợ thực hiện 

theo qui định. 

  Bước 3: 

  - Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho 

toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu 

gộp không quá 3 người).  

  - Các lớp học khác hoạt động bình thường.  

  Bước 4:  

- Theo dõi F1: tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học với F0 và đã có kết quả xét 

nghiệm âm tính.  

   F1 đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: được đi 

học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 

ngày bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho đến khi không còn phát hiện F0; 

khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.  

   F1 chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin nhưng có 

yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền: cách ly tại nhà theo quy định, khai báo sức khỏe 

mỗi ngày cho nhà trường và trạm y tế địa phương nơi cư trú; xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng.  

  Lưu ý: Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 02 trường hợp F0 trở lên ở 02 lớp học 

khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau:  
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   02 lớp ở cùng tầng: xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học 

trên cùng tầng;  

   02 lớp ở khác tầng, cùng khối nhà: xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của 

tất cả các lớp học trong cùng khối nhà;  

   02 lớp ở khác khối nhà: nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn 

bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học.  

  - Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 phối hợp 

với Trạm Y tế.  

   2.3. Trƣờng hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 tại nhà  

  Khi nhận thông tin từ gia đình, cơ sở giáo dục thực hiện quy trình từ bước 3 mục 2.2. 

2.4. Trƣờng hợp ngƣời lao động phát hiện nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục  

  Bước 1: Thực hiện như quy trình xử lý đối với học sinh nhiễm COVID-19 mục 2.2.  

  Bước 2: Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0: Phối hợp với nhân viên trạm y tế thị trấn 

Thanh Bình thực hiện. 

 Bước 3:  

- Tạm ngưng hoạt động ở khu vực, bộ phận xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn, xét nghiệm 

cho tất cả F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người).  

- Xác định F1 là những người tiếp xúc gần với F0 ở khoảng cách dưới 2m trong thời 

gian trên 15 phút như ngồi cùng bàn làm việc, ngồi cùng bàn ăn, kể cả đối với học sinh của các 

lớp do giáo viên là F0 trực tiếp giảng dạy.  

Bước 4: Thực hiện như bước 4 mục 2.2. 

         3. Kế hoạch tổ chức diễn tập các phƣơng án phòng, chống dịch 

         3.1. Từ 27-31/12/2021  

   - Tổ chức phổ biến nội dung kiến thức, kỹ năng nhận biết, cách xử trí tình huống liên 

quan đến dịch bệnh Covid-19 cho giáo viên, người làm việc trong nhà trường theo một số tài 

liệu: 

  + Công văn 4726/BGDĐT-GDTX ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  + Hướng dẫn số 6666/BYT- MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn phòng chống 

dịch Covid-19 tại cơ quan đơn vị; 

  + Phương án 5995/PA-SYT ngày 19/12/2021 của Sở y tế về phương án xử lý tình 

huống khi xảy ra dịch bệnh trong trường học trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

           + Tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; lao động, vệ sinh môi trường trong trường học, ... 

         3.2. Từ 03/01/2022  

  - Từ ngày 05/01/2022: Buổi sáng tổ chức dạy học trực tiếp tất cả học sinh lớp 11 và lớp 

12. Buổi chiều dạy học, học trực tuyến cho học sinh khối 10.  

   - Từ ngày 10/01/2022: tổ chức dạy học trực tiếp học sinh toàn trường theo thời khóa 

biểu, Buổi sáng khối 11, 12, buổi chiều khối 10. 
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           - Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách tích hợp trong 

giảng dạy các bộ môn, in panô, áp phích treo những nơi dễ nhìn và có nhiều người qua lại, in 

quy trình rửa tay để trước các vòi nước; dùng tài liệu, clíp của Bộ Y tế giới thiệu công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong 

toàn trường; 

  - Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh qua các kênh thông tin 

mạng xã hội, sổ liên lạc điện tử, ... để cùng với gia đình theo dõi sức khỏe học sinh; cung cấp 

thông tin về hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường, địa phương.   

          E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          1. Thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnhCovid-19 và phân công nhiệm vụ (có QĐ 

kèm theo); 

          2. Thành lập Tổ An toàn Covid-19 năm học 2021-2022 (có Quyết định kèm theo).  

          3. Các nội dung yêu cầu đối với CB,GV,NV và HS  

          3.1. Yêu cầu chung 

 * Trước khi học sinh đi học trực tiếp trở lại 

  - Từ ngày 27-31/12/2021: 

  + Tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch trong tình hình 

mới; cử tổ tình nguyện phòng, chống covid 19, tổ an toàn covid 19, BCH đoàn trường, giáo 

viên phụ trách y tế học đường/nhân viên y tế tham gia tập huấn cách lấy mẫu xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên; phối hợp với trung tâm y tế huyện Bù Đốp khử khuẩn toàn bộ trường, 

lớp và quản lý chất thải theo hướng dẫn tại Phụ lục 2, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 

16/8/2021 của Bộ Y tế; 

  + Tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp 

với nhà trường chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường. GVCN tổ chức sinh 

hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp.   

           + Rà soát và thực hiện đầy đủ những việc cần thực hiện để phòng, chống dịch Covid-19 

nêu tại phụ lục 4, Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. 

  * Bảo đảm các điều kiện phòng dịch 

          - Đảm bảo đủ nước uống cho học sinh bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhà trường; 

chuẩn bị đủ cơ sở vật chất (phòng y tế, phòng cách ly tạm thời); có kế hoạch mua sắm trang 

thiết bị y tế, thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, xà phòng... để phục vụ công tác 

phòng chống dịch theo quy định; 

          - Bố trí đủ khu vực rửa tay có xà phòng và nước sạch; nhà vệ sinh sạch sẽ; trang bị đủ 

dụng cụ đựng rác thải, chất thải có nắp đậy kín; đảm bảo luôn đủ xà phòng, dung dịch khử 

khuẩn; 

           3.2. Đối với các CB,GV,NV,HS 

  3.2.1. Trách nhiệm của các thành viên trong trƣờng học 

  * Ban giám hiệu 
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  Chỉ đạo chung và thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Quyết định BCĐ 

phòng, chống covid 19. 

         * Đoàn TN 

  - Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên về phòng chống dịch bệnh COVID-

19.  

  - Kịp thời phối hợp với BGH trong triền khai công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

  - Vận động 100% đoàn viên chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của BGH về phòng, 

chống dịch. 

  - Hướng dẫn thực hiện quét mã QR về phòng, chống covid 19. 

  - Đo thân nhiệt, giám sát học sinh đo thân nhiệt khi vào trường. 

  - Thực hiện nghiêm giãn cách và phân luồng khi vào trường, ra khỏi cổng trường 

   * Giáo viên chủ nhiệm 

          - Triển khai kịp thời các chỉ đạo của BGH nhà trường về phòng, chống COVID-19 đến 

toàn bộ học sinh trong lớp. Thường xuyên tuyên truyền giúp học sinh hiểu rõ về dịch COVID-

19 và cách phòng ngừa.  

  - Quản lý chặt chẽ chuyên cần của học sinh. Kịp thời liên lạc với gia đình hàng ngày 

khi học sinh nghỉ học. Bảo đảm sỉ số, tỉ lệ chuyên cần cao, không có học sinh nghỉ học không 

lý do.  

  - Tổ chức phân công theo dõi tình hình sức khỏe học sinh hàng tuần, kịp thời phát hiện 

và xử lý những trường hợp có biểu hiện các dấu hiệu của dịch.  

  - Phân công học sinh chịu trách nhiệm mở của chính, cửa sổ, mở quạt, kiểm tra việc sử 

dụng rèm cửa trong giờ học của lớp.  

  - Chịu trách nhiệm trước BGH về kết quả thực hiện phòng chống dịch này của lớp chủ 

nhiệm.  

  - Đôn đốc, quản lý học sinh lớp chủ nhiệm trong thời gian học trực tuyến và trực tiếp 

(nếu có). 

  * Giáo viên bộ môn 

  Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc ác qui định về học tập, phòng, chống dịch 

trong suốt quá trình học tại lớp. 

          * Nhân viên y tế 

          - Thực hiện các qui định về phòng, chống dịch covid 19; 

          - Phụ trách vật tư thiết bị phòng chống dịch bệnh Covid-19, phụ trách phòng cách ly tạm 

thời tại khu tập thể nhà trường; 

          - Trực tiếp phối hợp với Trạm y tế Thị trấn Thanh Bình, TTYT huyện Bù Đốp để xửa lý 

các tình huống khi có xuất hiện các F tại trường; 

          - Báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày theo yêu cầu của Huyện, Sở GDĐT. 

          * Quản lí học sinh 
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- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các qui định về phòng, chống dịch trong buổi 

trực. Trong đó chú ý kiểm tra, nhắc nhở, ghi nhận những trường hợp vi phạm về không mở  

 


