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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học

Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona gây ra;
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra;
Thực hiện Công văn số 128/SGDĐT-CTTT, ngày 30/01/2020 của Sở GDĐT
tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona (nCoV);
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-BCĐ, ngày 30/01/2020 của UBND huyện Đại
Từ, Kế hoạch hành động Phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona mới (nCoV)
trên địa bàn huyện Đại Từ;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona gây ra trong trường học, với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học.
2. Phát hiện sớm các dấu hiệu của dịch bệnh, không để dịch lây lan trong
trường học.
II. NỘI DUNG
1. Kết quả công tác phòng, chống dịch nCoV đến ngày 02/02/2020
- Phòng GDĐT đã ban hành Công văn số 41/CV-PGDĐT ngày 29/01/2020
về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (nCoV) trong toàn ngành GDĐT Đại Từ.
- Ngay đầu giờ sáng thứ 5 (ngày 30/01/2020), ngày đầu tiên đi học sau kỳ
nghỉ Tết Nguyên đán, các trường Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS đã tổ chức
tuyên truyền phòng, chống dịch, diễn biến của dịch đến toàn bộ CB, GV, NV và
học sinh;
- Các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe
và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; theo dõi và quản
lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; triển khai các
hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế
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tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thường
xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.
- Đến nay trên toàn địa bàn chưa có trường hợp CB, GV, NV, HS nào mắc
bệnh viêm phổi cấp nghi nhiễm vi rút nCoV.
2. Giải pháp cụ thể phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.
2.1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt trong toàn ngành: Tuyên
truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về dịch bệnh và
các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu
hiện nghi ngờ mắc bệnh;
2.2. Công tác phối hợp với các tổ chức, cá nhân:
- Toàn ngành nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, kịp thời báo cáo các tình
huống xảy ra đến Ban chỉ đạo huyện, chính quyền địa phương các xã (thị trấn)…
- Trung tâm Y tế huyện, trạm Y tế các xã (thị trấn): thường xuyên tư vấn, hỗ
trợ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, các lớp và từng phụ huynh học
sinh: phối hợp theo dõi sức khỏe của học sinh, đảm bảo mặc ấm và đeo khẩu
trang cho con em mình.
2.3. Công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường học:
- Tiếp tục duy trì môi trường học đường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong
khuôn viên nhà trường như: bàn, ghế, bảng viết, bếp ăn, đồ dùng dụng cụ giảng
dạy và học tập, dụng cụ thể thao, đồ dùng đồ chơi, …
- 100% các trường đảm bảo khu vực vệ sinh, khu vực rửa tay chân của CB,
GV, NV và HS có xà phòng, nước rửa tay
- Phòng Y tế nhà trường đảm bảo tất cả các yêu cầu theo quy định như:
thuốc dự phòng, dụng cụ sơ cấp cứu, trang thiết bị y tế; có nhân viên thường trực
trong suốt thời gian nhà trường diễn ra các hoạt động
- Phối hợp với trạm Y tế tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ
khuôn viên trong nhà trường; thường xuyên tư vấn, hỗ trợ các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh.
- Thực hiện đeo khẩu trang an toàn đối với tất cả CB, GV, NV, HS trong
suốt thời gian ở trưởng.
- Không tổ chức các hoạt động tập thể ngoài nhà trường, các trường hợp đặc
biệt, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GDĐT
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trường học.
- Chịu trách nhiệm tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà
trường; bố trí nguồn kinh phí trong chi khác để đảm bảo các hoạt động chung
trong phòng, chống dịch bệnh; đề nghị phụ huynh đảm bảo các điều kiện sức
khỏe cho con em đến trường như: mặc ấm, đeo khẩu trang và cho học sinh nghỉ
học, hướng dẫn đến cơ sở y tế khi bị ốm hoặc có biểu hiện bất thường về sức
khỏe;
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- Báo cáo Ban chỉ đạo xã (thị trấn), Ban chỉ đạo Phòng GDĐT huyện (số
điện thoại trường trực 24/24: đ/c Trần Đăng Minh – 0968.075.222, đ/c Vũ Thị
Bích Hường – 0987.141.804, đ/c Phan Tuấn – 0988.808.458, đ/c Vũ Thị Lan
Oanh – 0916.568.216, đ/c Phạm Điền Phong – 0974.968.684) khi có các dấu
hiệu bất thường.
2. Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch tại các
trường như sau:
- Phun tiêu độc khử trùng cho 101 trường học (33 trường Mầm non công
lập, 01 trường Mầm non tư thục. 31 trường Tiểu học, 30 trường THCS, 02 trường
TH&THCS, 03 trường THPT, 01 Trung tâm GDNN-GDTX huyện) do Trung tâm
Y tế huyện thực hiện;
- Trang bị khẩu trang lần đầu cho 45.850 CB, GV, NV và HS của 101 trường
(trong đó CB, GV, NV là 3.351 người; HS là 42.499) số tiền dự kiến là:
45.850người x 1.000đ/chiếc = 45.850.000đ (Bốn mươi lăm triệu tám trăm năm
mươi nghìn đồng).
3. Đối với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Phòng GDĐT Đại từ:
ngoài việc chỉ đạo chuyên môn, tăng cường công tác thường trực 24/24h, bám sát
tình hình nhà trường, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học.
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Đại Từ (Báo cáo);
- BCĐ huyện (Báo cáo);
- Sở GDĐT (Báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);
- Trung tâm Y tế huyện (phối hợp);
- Các đơn vị trường học (thực hiện);
- Thành viên BCĐ Phòng GDĐT (thực hiện);
- Lưu: VT, CTHS.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Đăng Minh
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