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SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK 
TRƢỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƢU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 12/KH-TrPĐL Krông Buk, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

về việc tuyên truyền và phƣơng án xử trí 

 khi có trƣờng hợp mắc Covid-19 tại trƣờng học 

Căn cứ công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc dạy 

học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Kế hoạch  số 10699/KH-UBND  ngày 01/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk  “Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ ban hành quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”; 

Căn cứ Công văn số 1570/GGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11/10/2021 về 

việc chủ động công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước 

tình hình mới; 

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Krông Buk. 

Nay trường THPT Phan Đăng Lưu tiến hành xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền và các phương án đối phó khi xảy ra trường hợp nghi ngờ mắc hoặc có ca 

dương tính với Covid-19 tại đơn vị như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Đơn vị: Trường THPT Phan Đăng Lưu. 

- Địa chỉ: Thôn 12, xã PơngDrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk. 

- Tổng số người làm việc: 63 người. 

- Tổng số viên chức đã tiêm vắcxin đủ 2 mũi là 59 người, tiêm mũi 1   

là 04 người (02 người đang nghỉ chế độ thai sản). 

- Tổng số học sinh: 960 em với 23 lớp. Trong đó: 

+ Khối 10: 8 lớp có 331 em 

+ Khối 11: 8 lớp có 324 em 

+ Khối 12: 7 lớp có 305 em 

- Thời gian làm việc: 

Buổi sáng: 6h00 – 11h05. Buổi chiều: 13h00 – 17h00. 
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II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu chung  

- Phát hiện, ngăn chặn sớm không để dịch Covid-19 lây lan trong đơn vị. 

- Đảm bảo các hoạt động hành chính, sự nghiệp của đơn vị; hạn chế tác 

động của dịch bệnh đến các hoạt động của đơn vị.  

- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là trọng tâm, cấp 

bách và thường xuyên. Thực hiện nguyên tắc người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ 

đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan. 

- Các bộ phận liên quan thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc và 

có hiệu quả các giải pháp chủ động tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại nơi làm việc. 

- Khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh: Thực hiện đầy đủ các quy định 

phòng, chống dịch, tăng cường tuyên truyền để nâng cao tinh thần cho từng cá 

nhân trong công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và có những phương 

án chuẩn bị xử trí kịp thời khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm hoặc có trường 

hợp dương tính với Covid-19 tại đơn vị.       

- Phối hợp với các cơ quan Y tế có thẩm quyền để thực hiện đúng quy 

trình phòng , chống dịch tập trung ngăn chặn, phát hiện sớm những trường hợp 

nghi ngờ hoặc có trường hợp dương tính với Sars-CoV-2. 

3. Yêu cầu  

- 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 đã đưa ra.  

III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG BỘ PHẬN LIÊN QUAN 

1. Đối với cán bộ quản lý 

- Chỉ đạo bộ phận y tế, Ban nề nếp, phối hợp BCH Đoang trường, BCH 

công đoàn để tổ chức đo thân nhiệt cho toàn thể học sinh, viên chức và khách 

đến làm việc. 

- Hạn chế người ra vào trường. 

- Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau. 
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- Chỉ đạo bộ phận y tế phân công thực hiện vệ sinh, khử khuẩn theo quy 

định; tập huấn đầy đủ cho viên chức, NLĐ cách phòng, chống dịch và cách xử 

lý khi có ca  mắc Covid-19. 

- Chỉ đạo bộ phận y tế, Ban nề nếp chuẩn bị phòng cách ly tạm thời tại 

trường, bố trí vòi nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, thùng rác có nắp đậy đặt ở 

những nơi thuận tiện. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại trường có hiệu 

quả. Hướng dẫn, tuyên truyền phòng, chống dịch cho học sinh, cán bộ giáo viên, 

người lao động, khách đến làm việc tại trường. 

- Chỉ đạo các tập thể, cá nhân liên quan phải đảm bảo lưu thông không khí 

tại các phòng học và phòng làm việc. 

- Chỉ đạo bộ phận y tế phối hợp với Y tế địa phương khi có trường hợp 

đưa đi cách ly. 

2. Đối với giáo viên và ngƣời lao động 

- Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu 

hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, … 

- Đeo khẩu trang từ nhà đến trường và những lúc cần thiết. 

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn trước khi 

đến trường và sau khi ra về. 

- Yêu cầu học sinh sát khuẩn trước khi vào lớp. Theo dõi sức khỏe của học 

sinh. Hướng dẫn học sinh khai báo y tế khi bị sốt, ho, khó thở, … 

3. Đối với học sinh 

- Đeo khẩu trang đúng cách từ nhà đến trường và ngực lại. Rửa tay sát 

khuẩn thường xuyên. Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung. 

- Không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang đã qua bừa bãi. 

- Không tụ tập đông người trong giờ giải lao. 

- Không dùng chung cốc uống nước, vật dụng cá nhân. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi. 

- Thông báo cho GVCN, GVBM khi bị sốt, ho, khó thở hoặc y tế trường. 

- Thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Lau dọn vệ sinh lớp học, khu vực lớp học, bàn ghế, nắm cửa, cầu thang 

theo dưới sự hướng dẫn của GVCN, hoặc nhân viên y tế, hoặc Đoàn trường. 
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4. Đối với khách đến làm việc 

- Không đến trường khi đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc đang bị sốt, 

ho, khó thở. 

- Thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế khi đến trường liên hệ công 

tác, làm việc. 

- Khai báo y tế đầy đủ theo đúng yêu cầu. Rửa tay sát khuẩn. 

5. Đối với Cha mẹ học sinh 

- Không đến trường khi đang thực hiện cách ly hoặc có dấu hiệu sốt, ho, 

khó thở 

- Theo dõi nhắc nhở học sinh, con em mình giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi, 

ăn uống đảm bảo dinh dưỡng. 

- Nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi đến trường và khi ra về. 

- Thông báo cho GVCN khi học sinh bị sốt, ho, khó thở, hoăc cách ly y tế. 

- Phối hợp với nhà Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ 

kịp thời khi có trường hợp cấp bách xảy ra với học sinh khi đến trường. 

6. Đối với nhân viên Y tế 

- Phối hợp các cá nhân phân công để đo thân nhiệt và sát khuẩn cho học 

sinh và viên chức, NLĐ khi đến trường. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh cách phòng, chống dịch theo thông 

điệp 5K. 

- Tập huấn cho viên chức cách xử trí khi có trường hợp nghi ngờ hoặc khi 

thông báo có ca dương tính tại trường. Lau dọn phòng cách ly, bố trí bàn ghế 

ngồi, giường, nước sát khuẩn, khẩu trang tại phòng cách ly tạm thời. 

- Chuẩn bị nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay tại các phòng học và phòng 

làm việc, cổng ra vào. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe học sinh để có phương án xử 

trí kịp thời. 

7. Đối với Tổ Chỉ đạo phòng dịch Covid-19 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh khử khuẩn tại trường. 

- Hỗ trợ nhân viên Y tế đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. 

- Phối hợp với GVCN hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách trong giờ 

học và giờ giải lao. 
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8. Đối với nhân viên bảo vệ 

- Bảo vệ trực cổng đảm bảo luôn có mặt tại cổng trong giờ hành chính. 

- Sau khi học sinh vào lớp cổng trường sẽ được đóng cẩn thận tránh tình 

trạng không đóng cổng để khách đến liên hệ làm việc ra vào tự do. 

- Khi khách đến liên hệ với nhà trường, bảo vệ có trách nhiệm hỏi lý do 

đến làm việc, tình hình sức khỏe, nơi cư trú. Nếu khách đang ở vùng dịch hoặc 

khách đến có dấu hiệu sốt, ho…tuyệt đối không cho vào sân trường. 

- Khách vào trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện đo thân nhiệt, sát 

khuẩn và khai báo y tế đầy đủ. 

- Luôn cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ trong quá trình học sinh đến 

trường. 

- Bảo vệ cũng tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và cập nhật 

thông tin dịch bệnh hàng ngày. 

- Ngoài ra bảo vệ phải phối hợp với Đoàn thanh niên, Y tế trong công tác 

phòng, chống dịch và các trường hợp bất ngờ xảy ra. Và một số nhiệm vụ khác. 

9. Đối với nhân viên tạp vụ 

- Bàn ghế phòng họp, phòng chờ giáo viên được lau bằng dung dịch sát 

khuẩn. Nước uống, ly bình sạch sẽ đảm bảo vệ sinh. 

- Nhà vệ sinh dãy hiệu bộ và học sinh được lau dọn sạch sẽ sau mỗi buổi 

học. Thường xuyên lau tay nắm cửa, sàn nhà, bồn cầu bằng dung dịch Vim ngày 

2 lần trong thời gian học sinh đi học. Đảm bảo khuôn viên trường học luôn sạch 

sẽ, thoáng mát. 

- Tự theo dõi sức khỏe của bản thân và những người trong gia đình. 

- Yêu cầu báo cáo ngay với lãnh đạo nhà trường khi có dấu hiệu sốt, ho, 

đau họng, v.v… 

IV. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19  

1. Các khu vực, phòng có tập trung đông ngƣời tại trƣờng  

- Vị trí 1: Cổng ra vào  

- Vị trí 2: Phòng Văn thư  

- Vị trí 3: Phòng giáo viên, các phòng làm việc 

- Vị trí 4: Phòng hội đồng 

- Vị trí 5: Các dãy phòng học 
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2. Các vị trí thƣờng xuyên tiếp xúc cần tăng cƣờng vệ sinh khử khuẩn 

tại trƣờng  

- Tay vịn cầu thang: 04 cầu thang dãy phòng học, 01 cầu thang dãy hiệu 

bộ. Tay nắm cửa, mặt bàn ghế phòng làm việc, phòng họp, phòng học, phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành. 

- Nhà vệ sinh: Dãy hiệu bộ và của học sinh. 

3. Khách đến liên hệ làm việc  

Mang nhiều yếu tố nguy cơ và khó kiểm soát. Sẽ được lập danh sách đầy 

đủ thông tin địa chỉ lưu hồ sơ khi xảy ra trường hợp ngoài ý muốn sẽ kịp thời 

khoanh vùng và báo cáo với Y tế địa phương. 

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

  1. Chuẩn bị cơ sở vật chất  

- Phòng cách ly y tế tạm thời: Bố trí 01 phòng tại dãy nhà sau (phòng căn-

tin cũ) tách biệt với dãy làm việc và phòng học của học sinh, có các trang thiết 

bị như: 01 giường bệnh, nước sát khuẩn, khẩu trang, thùng rác có nắp đậy, ghế 

ngồi, máy quạt, cửa sổ thông thoáng, phòng cách ly gần nhà vệ sinh và có nguồn 

nước sạch bên cạnh phòng. 

- Điểm khai báo y tế: 01 điểm ngay cổng ra vào hoặc dùng Smartphone 

khai báo trên hệ thống PC-Covid. 

- Điểm sử dụng dung dịch sát khuẩn: 01 điểm ngay cổng ra vào và tại mỗi 

phòng làm việc, phòng học đều có dung dịch sát khuẩn. 

- Điểm rửa tay với xà phòng: Hai dãy gần phòng học và các nhà vệ sinh 

của cơ quan.  

- Camera giám sát: 01 điểm dãy hiệu bộ. 06 điểm tại các hành lang, cầu 

thang của dãy phòng học. 

2. Trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch  

- Khẩu trang: Trang bị tại các phòng họp. 

- Quần áo bảo hộ, que test nhanh kháng thể Covid-19. 

- Dung dịch sát khuẩn: tại các phòng có người ra vào thường xuyên. 

- Thùng đựng chất thải: 06 thùng tại nơi tập trung rác thải. 

- Tài liệu, phương tiện truyền thông: Thường xuyên cập nhật nội dung 

phòng, chống dịch của BCĐ và chuyển tải lên mạng xã hội zalo để công chức 

nắm bắt.  
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- Học sinh được tuyên bằng hình thức tuyên truyền qua sms, loa phát 

thanh, băng rôn, áp phích và được GVCN tuyên truyền vào giờ sinh hoạt 15p 

đầu giờ. 

- Trang thiết bị phục vụ họp, điều hành công việc trực tuyến: 01 hệ thống 

trực tuyến (đặt tại phòng chờ giáo viên). 

VI. PHƢƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƢỜNG HỢP NGHI MẮC 

HOẶC MẮC COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ 

1. Khi xảy ra trƣờng hợp có các triệu chứng: ho, sốt, khó thở 

- Thông báo cho lãnh dâọ, nhân viên y tế của đơn vị. 

- Đeo khẩu trang y tế đúng cách và theo hướng dẫn nhân viên y tế. 

- Đưa người đến phòng cách ly y tế tạm thời.  

- Không tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác. 

- Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid hoặc nhân viên y tế gọi điện thoại 

cho đường dây nóng của của ngành Y tế (số điện thoại đƣờng dây nóng TTYT 

huyện krông Buk 0262 360 775, 0932 621 888) để được hướng dẫn xử lý. 

- Điều tra yếu tố dịch tễ trong vòng 14 ngày của người nghi ngờ mắc 

nhiễm Covid-19. 

- Thực hiện test nhanh tại chỗ  đối với trường hợp sốt, ho, khó thở, v.v… 

Nếu kết quả là âm tính với Sasr-CoV-2 và qua điều tra yếu tố dịch tễ trong vòng 

14 ngày mà trường hợp này không có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 và gia 

đình người thân hoàn toàn khỏe mạnh thì điều trị các triệu chứng theo bệnh cảm 

thông thường và hướng dẫn học sinh theo dõi sức khỏe tại nhà. 

2. Khi có trƣờng hợp mắc COVID-19 tại đơn vị  

2.1. Khi nhận được thông tin có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị 

 - Báo cáo ngay cho Giám đốc Sở để quyết định phong tỏa tạm thời toàn 

bộ đơn vị hoặc từng phòng có trường hợp mắc bệnh (F0) trên cơ sở tình hình 

thực tế để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu. 

- Thông báo đồng thời cho ca bệnh yêu cầu không di chuyển, không tiếp 

xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người đến hướng dẫn. 

 - Thông báo cho Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid để phân luồng lối đi 

từ khu vực có ca bệnh đến phòng cách ly y tế tạm thời. 

 - Hướng dẫn cho ca bệnh để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để 

đến phòng cách ly y tế tạm thời. 
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- Thông báo ngay cơ quan Y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị.  

- Thông báo chính quyền địa phương thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn 

toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Y tế. 

 - Thông báo cho toàn thể viên chức và học sinh đang có mặt tại đơn vị; 

phòng nào ở yên phòng đó; yêu cầu tất cả mọi người nghiêm túc khai báo y tế, 

thực hiện 5K; không hoang mang, lo lắng.  

2.2. Phối hợp với cơ quan Y tế và chính quyền địa phương  

- Rà soát toàn bộ những người có mặt trong đơn vị. 

- Phối hợp truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm. 

- Những người có mặt tại nơi phong tỏa gọi điện báo về gia đình. Yêu cầu 

gia đình không ra khỏi nhà để đảm bảo không làm lây lan dịch ra cộng đồng. 

- Hỗ trợ Y tế địa phương lập danh sách rõ ràng đầy đủ thông tin liên lạc 

tiếp xúc trong trường và ngoài cộng đồng. 

- Thực hiện khử khuẩn môi trường theo yêu cầu của cơ quan Y tế. 

3. Trƣờng hợp ca nhiễm không có mặt tại đơn vị tại thời điểm phong 

tỏa 

- Gửi thông tin liên lạc địa chỉ cho Trung tâm Y tế huyện nơi họ lưu trú để 

xử trí theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các trường hợp này ở yên tại 

nhà, nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

yêu cầu của cơ quan y tế. 

4. Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid đơn vị phối hợp cơ quan y tế  

- Làm theo sự hướng dẫn của cơ quan Y tế. 

- Hỗ trợ điều tra yếu tố dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm cho những những 

trường hợp tiếp xúc gần và có nguy nguy cơ cao. 

- Đánh giá mối liên quan dịch tễ của các phòng khác với khu vực có F0.  

5. Xử lý khi có kết quả xét nghiệm  

5.1.Tình huống 1: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh; tất cả 

các mẫu xét nghiệm tại đơn vị đều âm tính 

- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa.  

- Phối hợp với Chính quyền địa phương khử khuẩn toàn bộ các khu vực có 

liên quan đến F1, F2. 
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- Rà soát toàn bộ người  trong đơn vị theo danh sách quản lý tiếp tục theo 

dõi, giám sát và đề xuất định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc. 

 5.2.Tình huống 2: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh tập trung 

trong cùng 01 phòng, đơn vị 

- Thông báo cho các ca bệnh để yêu cầu không di chuyển, không tiếp xúc 

với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ sự hướng dẫn cơ quan y tế. 

 - Thông báo cho Tổ chỉ đạo phòng, chống dịch Covid để phân luồng lối đi 

từ khu vực có ca bệnh đến phòng cách ly y tế tạm thời. 

- Hướng dẫn cho ca bệnh để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để 

đến phòng cách ly y tế tạm thời. 

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị.  

- Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương khẩn trương truy 

vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để thực hiện cách ly theo quy 

định. Tất cả mọi người trong phòng nơi có trường hợp mắc bệnh được coi là F1 

và thực hiện cách ly tập trung ngay, đối với F2 thực hiện cách ly tại nhà. 

- Thông báo chính quyền địa phương thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn 

toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút. 

- Thông báo dừng hoạt động phòng liên quan từ 48-72 giờ để thực hiện vệ 

sinh khử khuẩn, rà soát hết F1, F2, bố trí lại lực lượng làm việc. 

5.3.Tình huống 3: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh tại đơn vị 

- Phong tỏa tạm thời toàn bộ cơ quan. 

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế để 

chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định. 

 - Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để 

thực hiện cách ly theo quy định. Tất cả CB-GV,NLĐ tại đơn vị được coi là F1 

và thực hiện cách ly tập trung ngay. 

- Thông báo cho chính quyền địa phương thực hiện khử khuẩn toàn bộ 

đơn vị theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Trên đây là Kế hoạch về việc tuyên truyền và phương án xử lý khi có 

trường hợp mắc Covid-19 tại trường học trong quá trình về thực hiện công tác 

dạy và học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” 

của nhà trường theo Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 
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Nếu trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, phát sinh thì 

báo cáo lãnh đạo nhà trường để kịp thời bổ sung, điều chỉnh. 

     Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT, ĐU (báo cáo); 

- CĐ, ĐTN (phối hợp); 

- PHT, TTCM, YT, (điều hành, thực hiện); 

- Lưu: VT. 
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