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UBND HUYỆN CẨM GIÀNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC  CAO AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 02/KH-THCA 

 

Cao An, ngày 03  tháng 02 năm 2020 

 

    KẾ HOẠCH 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP  

DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở GD&ĐT Hải Dương, 

Phòng GD&ĐT Cẩm Giàng, trường Tiểu học Cao An lập kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona như sau: 

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức: 

 - Tổ văn phòng chuẩn bị đầy đủ các thông tin chính thống do Chính phủ, Bộ 

Y tế, Bộ Giáo dục, UBND tỉnh, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. 

 - Đăng tải các thông tin chính thống về phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên website của trường. 

 - Thông tin đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải nắm rõ 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virus 

corona. 

 - Giáo viên chủ nhiệm của 24 lớp phải tuyên truyền đến tất cả học sinh về 

mối nguy hiểm và cách phòng chống bệnh.  

 - Phối kết hợp với ban đại diện CMHS để thống nhất, tuyên truyền. 

 - Các triệu chứng được mô tả: 

 + Sốt; 

 + Ho; 

 + Khó thở; 

 + Đau mỏi;  

 + Trẻ em dễ mắc bệnh; 

 + Rất dễ lây qua tiếp xúc; 

2. Phòng Y tế chuẩn bị:  

 - Thường xuyên cập nhật thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona do Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo 

dục ... phát hành. 

 - Tổ chức hướng dẫn tất cả các phòng lớp học, phòng bộ môn, nhà hiệu bộ, 

nhà bếp, khu vực bếp ăn bán trú tổng vệ sinh. 

 - Chuẩn bị đầy đủ: nhiệt kế, khẩu trang y tế, sổ sách theo dõi chặt chẽ danh 

sách học sinh có biểu hiện sốt (ở gia đình và nhà trường). 

 - Kiểm tra thường xuyên các khu vệ sinh nhà trường, kiểm tra các bình chứa 

xà phòng rửa tay cho học sinh.  

 - Thường xuyên liên hệ với  Tạm y tế xã cao An, Trung tâm Y tế huyện  

Cẩm Giàng để nắm bắt thông tin và đề nghị hỗ trợ khi cần thiết.  
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3. Công tác bán trú: 

 - Kiểm tra kỹ lưỡng, sát sao thực đơn, xuất ăn hàng ngày. Đảm bảo cơm, 

canh nóng cho HS.  

 - Tránh thực phẩm chiên và cay. 

 - Yêu cầu HS rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn. 

 - Mở rộng cửa lớp thường xuyên để không khí lưu thông. 

4. Chuẩn bị quy trình thực hiện khi HS nhiễm bệnh.  

 Quy trình khi học sinh có biểu hiện sốt cao, ho kéo dài sau khi sốt. 

a. Nếu CMHS phát hiện ở gia đình: 

 - CMHS đưa học sinh đến bệnh viện để khám. 

 - Không đưa học sinh đến lớp khi chưa có kết luận của bác sĩ. 

b. Nếu HS bị sốt ở trường: 

 Bước 1: HS hoặc GV báo cáo BGH và nhân viên y tế. 

 Bước 2: Nhân viên y tế phát khẩu trang cho HS, đưa HS xuống phòng y tế. 

Phòng Y tế thực hiện các nghiệp vụ y tế theo quy định.  

 Bước 3: Báo cho CMHS đến đón con, đưa con đến bệnh viện khám.  

 Bước 4: Nhân viên Y tế liên hệ với CMHS để lưu lại thông tin kết luận của 

Bệnh viện.  

 5. Danh sách thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

STT Họ và tên Chức vụ - Nhiệm vụ phân công 

1 Nguyễn Thị Thiêm Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo  

2  Dương Văn Thịnh  Phó HT – Phó ban chỉ đạo 

3  Phạm Thị Phương Thảo Nhân viên Y tế - Ủy viên – Thư ký  

4  Nguyễn Thị Ngân Tổng phụ trách - Ủy viên  

5  Nguyễn Thị Ngà Chủ tịch công đoàn - Ủy viên  

6  Bùi Thị Hằng Tổ trưởng tổ 1 - Ủy viên 

7  Nguyễn Thị Minh Ngọc Tổ trưởng tổ 2+3 - Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ trưởng tổ 4+5 - Ủy viên 

9  Phạm Văn Vịnh Trưởng ban đại diện CMHS 

6. Chế độ báo cáo:  

 - Các bộ phận báo cáo Ban chỉ đạo hàng ngày thông qua nhóm tin nội bộ. 

 - Nhân viên y tế báo cáo Ban chỉ đạo ít nhất 2 lần/ngày: 10h30 và 16h hàng 

ngày. 

 - Ban chỉ đạo họp cùng Ban lãnh đạo nhà trường vào 10g30 sáng thứ hai 

hàng tuần. 

 - Thông tin báo cáo minh bạch, rõ ràng.  

 
Nơi nhận: 
- HT, PHT, BCĐ (để chỉ đạo); 

- Các Tổ CM,GV, NV (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

Nguyễn Thị Thiêm 
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