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        Uông Bí, ngày 27  tháng  08 năm 2021  

HƯỚNG DẪN PHÕNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19  

TẠI TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ y tế tại công văn số 914/BYT-MT ngày 26/2/2020, 

Công văn số 476/MT-VP ngày 01-3-2020 của Cục Quảng lý môi trường y tế, công văn 

696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn những việc 

cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường, căn cứ vào cuốn “Tài 

liệu hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh năm 2021, công văn số 2280 ngày 18/8/2021 

hướng dẫn tổ chức cho học sinh tựu trường, khai giảng và triển khai thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2021-2022 thích ứng với các tình huống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

tình hình mới,  

Tr ờn  T  T Uôn  Bí h ớng dẫn cán bộ,  iáo viên, nhân viên và học sinh và phụ 

huynh thực hiện những việc cần làm để phòn , chống dịch bệnh Covid -19 tron  nhà 

tr ờng, cụ thể nh  s u   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo  n toàn tuyệt đối cho cán bộ,  iáo viên, nhân viên và học sinh khi tham 

 i  các hoạt động tại tr ờng;  

- Học sinh và CBGV, nhân viên, phụ huynh thực hiện tốt những việc cần làm hàn  

n ày để phòn , chống dịch bệnh Covid-19 tại tr ờng học  

2. Yêu cầu 

- Các cán bộ,  iáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tiếp tục nêu c o ý thức 

phòn , chống dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền cho ng ời thân để phòn , phát hiện triệu 

trứng của bệnh và đ   đến cơ sở Y tế để điều trị kịp thời, khôn  ho n  m n  khôn  để 

dịch bệnh bùn  phát. 

-  hát huy v i trò tự  iác, tích cực, chủ động của mỗi CB, GV,  V và  S, phụ 

huynh nêu c o cảnh  iác nh n  khôn  ho n  m n  tr ớc dịch bệnh 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh  

- Khôn  đ ợc đến tr ờng, nếu bản thân đ n  tron  thời  i n cách ly tại nhà hoặc có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Yêu cầu, nhắc nhở học sinh đeo khẩu tr n  khi đến tr ờng, khi ra về và những thời 

điểm cần thiết.  

- Yêu cầu, nhắc nhở học sinh rửa tay với xà phòn  hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại 

các thời điểm  Tr ớc khi đến tr ờng, sau khi ra về.  
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- Theo dõi sức khỏe học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho nghỉ 

học thôn  báo cho  iáo viên chủ nhiệm, đồng thời đ   đến cơ sở y tế để đ ợc khám, t  

vấn, điều trị.  

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụn  kh i báo y tế nếu sử dụng 

thiết bị di độn  thôn  minh.  

- Có trách nhiệm phối hợp với nhà tr ờng thực hiện các biện pháp phòn , chống 

dịch Covid-19.  

2. Trách nhiệm của học sinh 

- Thực hiện quy định 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn- Không tụ tập đông người - 

Khoảng cách- Khai báo y tế” 

- Đeo khẩu tr n  khi đến tr ờng, khi ra về và những thời điểm cần thiết. 

- Th ờn  xuyên rửa tay với xà phòn  hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là tại các 

thời điểm  Tr ớc khi đến tr ờng, sau khi ra về. 

- Thực hiện  iãn cách phù hợp theo h ớng dẫn củ  nhà tr ờng. 

- Tự kiểm tra sức khỏe tại nhà tr ớc khi tới tr ờng. Nếu có biểu hiện sốt, ho thì chủ 

động nghỉ tại nhà theo dõi sức khỏe và báo cáo GVCN. Nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế để 

khám, đ ợc t  vấn điều trị. Khôn  đến tr ờn  khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có 

yếu tố dịch tễ liên qu n đến dịch bệnh Covid-19. 

- Chuẩn bị và m n  đồ dùn  cá nhân khi đến tr ờng học, khôn  dùn  chun  đồ 

dùn  cá nhân với các học sinh khác. 

- Thôn  báo với cha mẹ, GV nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để đ ợc khám, t  

vấn, điều trị. 

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụn  kh i báo y tế nếu sử dụng 

thiết bị di độn  thôn  minh. Quét mã QR tr ớc khi r  vào tr ờng 

- Khôn  khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừ  bãi; che miện  và mũi khi ho, hắt hơi. 

- Đi qu /đến/trở về từ vùn  có dịch hoặc tiếp xúc với n  ời từ vùn  dịch phải gọi 

điện ngay về số điện thoại côn  vụ của Trạm y tế xã ph ờng thuộc đị  bàn c  trú để khai 

báo và đ ợc t  vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1800.9214 củ  Trun  tâm 

Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. 

- Tron  tr ờng hợp cách ly phải n hiêm túc chấp hành các h ớng dẫn cách ly của 

Chính quyền đị  ph ơn  và cơ qu n Y tế. 

- Chủ động tham gia, phối hợp với nhà tr ờng thực hiện các biện pháp phòn , chống 

dịch COVID-19.  

3. Trách nhiệm của giáo viên, nhân viên, người lao động tại trường  

- Khôn  đ ợc đến tr ờng nếu đ n  tron  thời  i n cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở. 

- Đeo khẩu tr n  khi đi đến tr ờng, khi ra về và những thời điểm cần thiết.  
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- Th ờn  xuyên rửa tay với xà phòn  hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rử  t y tr ớc 

khi đến tr ờn  và s u khi r  về.  

-  àn  n ày, tr ớc khi vào mỗi tiết học,  iáo viên điểm d nh và hỏi học sinh xem có 

cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi khôn ). Nếu có,  iáo viên đ   n  y học sinh đến 

phòn  y tế để kiểm tr , theo dõi và xử trí kịp thời. 

- Yêu cầu, nhắc nhở học sinh rửa tay với xà phòn  hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại 

các thời điểm  Tr ớc khi vào lớp học, tr ớc và s u khi ăn, s u mỗi giờ r  chơi và n hỉ 

giữa giờ, tr ớc khi ra về. 

- H ớng dẫn học sinh thực hiện  iãn cách phù hợp tron  các hoạt độn  n oài lớp 

học (nh  xếp hàn , mít tinh, kh i  iảng, ngoại khó ...). 

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụn  kh i báo y tế nếu sử dụng 

thiết bị di độn  thôn  minh. Quét mã QR tr ớc khi r  vào tr ờng 

- Th m  i  côn  tác khử khuẩn, vệ sinh môi tr ờn  và phòn  chống dịch COVID-19 

theo sự phân côn  củ  nhà tr ờng. 

- Giáo viên chủ nhiệm 

+   hân côn  đội tự quản đo thân nhiệt, vệ sinh, khử khuẩn bằn  hó  chất khử khuẩn 

hoặc chất tẩy rử  thôn  th ờn ; Bàn  hế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, 

các đồ vật, sàn nhà, phòn  học,... tối thiểu 2 lần/n ày hoặc khi cần thiết.  

+ Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòn , chống dịch COVID-19 cho 

học sinh. 

+ Kiểm tra, giám sát côn  tác phòn , chống dịch COVID-19 tại lớp. 

+  àn  n ày,  iám sát, nhắc nhở  việc tăn  c ờn  thôn  khí tại lớp học bằn  cách 

mở cử  r  vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụn  điều hò  tron  lớp học, cuối buổi 

học phải mở cử  phòn  học tạo sự thôn  thoán . 

4. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc 

 - Khôn  đ ợc đến tr ờng nếu đ n  tron  thời  i n cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở. 

 - Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại tr ờng. 

 - Rửa tay với xà phòn  hoặc dung dịch sát khuẩn t y tr ớc khi đến tr ờn  và s u 

khi ra về. 

 - Thực hiện  iãn cách phù hợp khi làm việc hoặc th m  i  các hoạt động tại tr ờng. 

 - Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụn  kh i báo y tế nếu sử dụng 

thiết bị di độn  thôn  minh. Quét mã QR tr ớc khi r  vào tr ờng 

- Khôn  khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừ  bãi; che miện  và mũi khi ho, hắt hơi.  

- Thực hiện các biện pháp phòn , chống dịch COVID-19 và kh i báo y tế theo yêu 

cầu củ  nhà tr ờng.  

5. Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ 
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- Khôn  đ ợc đến tr ờng nếu đ n  tron  thời  i n cách ly tại nhà hoặc có sốt, ho, 

khó thở. 

- Đeo khẩu tr n  khi đi đến tr ờng, khi ra về và những thời điểm cần thiết.  

- Th ờn  xuyên rửa tay với xà phòn  hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rử  t y tr ớc 

khi đến tr ờn  và s u khi r  về.  

- Khôn  cho học sinh ra khỏi tr ờng trong giờ học. 

- Khách khi đến làm việc, bảo vệ yêu cầu khách phải thực hiện những việc sau: 

+ Đeo khẩu trang khi  tiếp xúc với khách 

+ Đo thân nhiệt, kh i báo y tế bằn  quét mã QR (điện thoại) 

+ Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị côn  tác/nơi ở, số điện thoại, n ày  iờ r  vào tr ờng ; 

h ớng dẫn khách đến đún  phòn  cần làm việc, khôn  đ ợc đi vào các khu vực khác 

khôn  cần thiết 

- Khôn  cho học sinh tự do tập trung, tụ tập đôn  tại sân tr ờng 

- Nhắc nhở học sinh,  iáo viên, khách vào tr ờng phải đeo khẩu tr n , khôn  khạc 

nhổ, vứt rác bừ  bãi. 

- Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòn  y tế n  y để đ ợc kiểm tra, 

theo dõi và xử lý kịp thời 

6. Trách nhiệm của nhân viên y tế 

- Liên hệ với trạm y tế ph ờn   hoặc cơ qu n y tế đị  ph ơn  theo quy định để 

đ ợc h ớn  dẫn, phối hợp xây dựn  kế hoạch và hỗ trợ triển kh i côn  tác phòn , 

chốn  dịch tại nhà tr ờn . 

- Th m m u cho Lãnh đạo nhà tr ờn  kiện toàn BCĐ phòn , chốn  dịch bệnh 

Covid-19 tại nhà tr ờn  và phân côn  rõ chức năn  nhiệm vụ củ  từn  thành viên. 

- Th m m u xây dựn  kế hoạch và triển kh i côn  tác khử khuẩn, vệ sinh môi 

tr ờn  tron  tr ờn  học, đảm bảo cơ sở vật chất, tr n  thiết bị vệ sinh môi tr ờn . 

- Tham m u Lãnh đạo nhà tr ờn  cho  iáo viên, nhân viên, học sinh và phụ 

huynh, n  ời l o độn , ký c m kết thực hiện các biện pháp phòn , chốn  dịch bệnh 

Covid-19 tại tr ờn  nhằm đảm bảo thực hiện đảm bảo  n toàn thực phẩm, sức khỏe, 

phòn  chốn  dịch bệnh. 

- Bố trí phòn  y tế tại tr ờn  với đầy đủ tr n  thiết bị y tế theo quy định tại 

Thôn  t  liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT và 01 phòn  cách ly để cách ly 

học sinh,  iáo viên, cán bộ, nhân viên nhà tr ờn  có biểu hiện sốt, ho, khó thở   

- Kiểm tr ,  iám sát, nhắc nhở thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tr ờn , lớp hàn  

n ày. 

-  hối hợp với  iáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp 

thời các tr ờn  hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi. 

- Theo dõi, chăm sóc, xử lý khi học sinh,  iáo viên, cán bộ, nhân viên nhà tr ờn  
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có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại tr ờn  và nếu cần thiết thôn  báo n  y cho trạm y tế 

cấp xã, cơ qu n quản lý và ch  mẹ học sinh. Nhân viên y tế mặc đầy đủ ph ơn  tiện 

bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cun  cấp khẩu tr n  y tế, h ớn  dẫn 

sử dụn  khẩu tr n  đún  cách cho đối 

- Kiểm tr  hằn  n ày và báo cáo Lãnh đạo nhà tr ờn  bổ sun  kịp thời tr n  thiết 

bị y tế theo quy định tại phòn   y tế nhà tr ờn . 

- Tổn  hợp báo cáo thực hiện côn  tác phòn , chốn  dịch bệnh Covid-19 củ  nhà 

tr ờn  theo chỉ đạo. 

7. Trách nhiệm của lãnh đạo nhàtrường  

- Tổ chức đo thân nhiệt tr ớc khi vào tr ờn  đối với học sinh,  iáo viên, n  ời lao 

động tại tr ờng, cha mẹ học sinh vào tr ờn , khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai 

báo y tế đối với các tr ờng hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở.  

- Hạn chế n  ời r  vào tr ờng; hạn chế tiếp xúc  iữa học sinh các lớp với nhau. 

-  hân côn  thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằn  hó  chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa 

thôn  th ờng:  

+ Bàn  hế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn l n c n, các đồ vật, sàn nhà, 

phòn  học, phòn  chức năn , khu vệ sinh... tối thiểu 2 lần/n ày hoặc khi cần thiết. 

+ Thiết bị  iáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn. 

- Bố trí nơi rửa t y có đủ xà phòn  và n ớc sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Dung 

dịch sát khuẩn tay phải đặt tại vị trí thuận tiện cho n  ời sử dụng.  

- Đảm bảo đủ n ớc uống hợp vệ sinh. Yêu cầu, nhắc nhở mỗi học sinh dùn  riên  

cốc uốn  n ớc. 

- Bố trí kê bàn,  hế căn  tin; đảm bảo  iãn cách phù hợp khi vào r , ngồi ăn tại căn  

tin.  

- Bố trí đủ thùn  đựn  rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực 

hiện thu gom, xử lý hàn  n ày.  

- N hiêm cấm khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừ  bãi. 

- Tăn  c ờn  thôn  khí tại lớp học bằn  cách mở cử  r  vào và cửa sổ, sử dụng 

quạt. Nếu sử dụn  điều hò  tron  lớp học, cuối buổi học phải mở cử  phòn  học tạo sự 

thôn  thoán . 

- Bố trí phòn  cách ly, chuẩn bị khẩu tr n  để sử dụn  n  y khi phát hiện n  ời có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đồng thời thôn  báo kịp thời cho cơ qu n y tế và áp dụn  các 

biện pháp phòn  n ừ  phù hợp. 

- Thực hiện kh i báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.  

- Tập huấn, phổ biến các biện pháp phòn , chống dịch COVID-19 cho  iáo viên, 

n  ời lao động, học sinh. 
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 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòn , chống dịch COVID-19 cho 

học sinh, cha mẹ học sinh và cán bộ tại tr ờng.  

- Tổ chức kiểm tr ,  iám sát côn  tác phòn , chống dịch COVID-19 tại tr ờng học. 

Trên đây là h ớng dẫn phòn , chống dịch bệnh Covid-19 tại tr ờng, đề nghị tất cả 

cán bộ,  iáo viên, nhân viên và học sinh n hiêm túc thực hiện. Tron  quá trình thực hiện 

có sự th y đổi sẽ kịp thời điều chỉnh./. 

Nơi nhận
:
 

- Sở GDĐT (b/c); 

- B n chỉ đạo T  (b/c); 

- Đoàn TN (th/h); 

- CBGV,NV,GVCN và  S (th/h); 

-  hụ huynh (th/h); 

- YTTH(th/h); 

- Bộ phận Bảo vệ (th/h); 

- L u V . 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Thơ 

 

 

                                                           
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ T ÔNG UÔNG BÍ 

Tổ 15, khu 5B, Qu n  Trun , Uôn  Bí, Quảng Ninh. 

Email: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn  | Phone : (+84) 2033.851.432 

Website : www.ubhs.edu.vn 
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