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KẾ HOẠCH  

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

do chủng mới của virus Corona gây ra 

 

Thực hiện Công văn số 193/SGDĐT-CTrTT ngày 28/01/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác phòng, chóng 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), Trường 

Trung học phổ thông (THPT) Ngô Quyền xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh trong công chức, viên 

chức và người lao động (CCVC-NLĐ) và học sinh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với 

diễn biến của dịch bệnh. 

- Xác định công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV là 

nhiệm vụ quan trọng, khẩn cấp. Tổ chức tốt hoạt động phòng chống dịch bệnh nhằm 

đảm bảo sức khỏe và an toàn cho CCVC-NLĐ và học sinh trong thời gian công tác, 

học tập tại trường. 

- Truyền thông phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV cho CCVC-NLĐ 

và học sinh, phối hợp với ngành y tế trong việc kiểm soát vùng nguy cơ và báo cáo 

ngay cho cơ quan chức năng những trường hợp bất thường xảy ra trong nhà trường. 

- Có kế hoạch triển khai các quy định và văn bản hướng dẫn về phòng chống 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và phối hợp với các đơn vị, tổ chức cá nhân có 

liên quan để thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH THỜI GIAN 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng 

phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do nCoV gây ra, cụ thể: 

- Thường xuyên cập nhật và triển khai nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công 

điện số 43/CĐ-BGDĐT; các văn bản chỉ đạo, các thông tin chính thống của Tổ chức Y 

tế thế giới (WHO), của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản hướng 

dẫn của Sở GDĐT về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV gây ra; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của CCVC-NLĐ và  học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và các dịch bệnh mùa đông xuân; 

việc đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe, vệ sinh học đường và an toàn trường 

học; hướng dẫn thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình 

nước sạch, công trình vệ sinh trong các nhà trường. 
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b) Tăng cường vệ sinh trường lớp 

- Thường xuyên làm vệ sinh khuôn viên sân trường, khơi thông các cống rãnh, 

thu gom rác thải xung quanh sân trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.  

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trường lớp, căn tin, khu vệ sinh, chú ý các bề 

mặt, vật dụng hay tiếp xúc (tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn...). Các khu vực 

vệ sinh đều được trang bị vòi nước rửa tay, đủ nước sạch, xà phòng. Mở cửa thông 

thoáng lớp học, hội trường, phòng làm việc, ... 

c) Theo dõi chặt chẽ và phối hợp quản lý tốt sức khỏe CCVC-NLĐ và  học sinh 

nhà trường; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế 

để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không đế dịch lây lan trong trường học; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh, huy động sự tham gia của Ban đại 

diện cha mẹ học sinh (CMHS) nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức 

khỏe học sinh, công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. 

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp phối hợp chặt chẽ với CMHS trong việc nắm bắt 

thông tin và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. 

  2. Nhiệm vụ và kế hoạch thời gian 

Ngày 

tháng 
Nội dung 

Địa điểm Phân công 

phụ trách 

29/01/2020 
Tổng dọn vệ sinh sân trường, hành lang, khu vệ sinh, 

căn tin 
Trường 

Tổ Văn 

phòng 

30/01/2020 

7h00: Vệ sinh lớp học Lớp học GVCN 

15h00: Họp cơ quan: triển khai các văn bản hướng 

dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và hướng dẫn phòng 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.   

Phòng Hội 

đồng 

Hiệu 

trưởng 

01/02/2020 

Giờ ra chơi: họp Giáo viên chủ nhiệm triển khai kế 

hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do nCoV gây ra. 

Phòng họp 

Cô Hồng 

Tâm 

(PHT) 

Tiết sinh hoạt lớp: GVCN triển khai các văn bản và 

hướng dẫn học sinh về phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. 

Lớp học GVCN 

03/02/2020 

Tiết chào cờ: Hoạt động ngoại khóa tuyên truyển về 

phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV gây ra. 

Sân trường 
Ban 

HĐNGLL 

Từ ngày 

31/01 đến 

08/02/2020 

Giờ ra chơi: phát thanh tuyên truyền và thông tin về 

diễn biến và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do nCoV gây ra. 

Văn phòng 

Đoàn 

Đoàn 

thanh niên 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban chỉ đạo phòng chống bệnh của nhà trường tham mưu cho Hiệu trưởng 

triển khai các biện pháp triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình phòng 

chống dịch bệnh trong nhà trường; phân công cho từng thành viên thực hiện và tổ chức 

giám sát nhằm đôn đốc, nhắc nhở mọi người tham gia phòng chống dịch bệnh một 

cách tích cực. 

- Tổ trưởng tổ Văn phòng đôn đốc nhắc nhở nhân viên dọn dẹp vệ sinh khuôn 

viên nhà trường, nhà vệ sinh, căn tin, hành lang. Theo dõi và phối hợp quản lý sức khỏe 

học sinh, giáo viên nhân viên; phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay 
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cho cơ qan y tế để được khám, điều trị kịp thời. Đề xuất mua khẩu trang y tế, thuốc, 

nước rửa tay,… phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. 

- GVCN đôn đốc nhắc nhở học sinh vệ sinh lớp học sạch sẽ, nghiêm cấm học 

sinh mang thức ăn vào lớp học; giáo dục, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc về 

an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; lưu ý học sinh về việc tiếp 

nhận thông tin từ mạng xã hội đặc biệt nghiêm cấm học sinh về việc đăng tải thông tin 

không chính xác lên mạng xã hội.  

- CCVC-NLĐ trong nhà trường tăng cường nắm thông tin về tình hình dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra từ các nguồn thông tin chính thống do 

các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương cung 

cấp đồng thời cảnh giác trước một số mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin thiếu chính 

xác, suy diễn, đã tạo tâm lý bất an cho nhân dân về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do nCoV gây ra. 

- Tổ chức truyền thông và vận động CMHS tích cực tham gia phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. 

- Liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng quận Sơn Trà phun thuốc khử trùng 

trong trường; phối họp với ngành y tế trong việc kiểm soát vùng nguy cơ và báo cáo 

ngay cho cơ quan chức năng những trường hợp bất thường xảy ra trong nhà trường. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do nCoV của Trường THPT Ngô Quyền. Nhà trường yêu cầu CCVC-NLĐ theo 

dõi kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả. Báo cáo kịp thời những trường 

hợp bất thường cho Ban chỉ đạo của nhà trường (cô Hồng Tâm- Phó Hiệu trưởng, 

số điện thoại: 0906580412)./. 

Nơi nhận: 
- HT, PHT; 

- GVCN; 

- Đoàn trường; 

- Thông báo cơ quan; 

- Lưu: VT, BGH.  

HIỆU TRƯỞNG 
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