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P ƢƠN  ÁN XỬ LÝ F0, F1   ON  N À   Ƣ NG 

Căn cứ QĐ số 543/QĐ-BGDĐT ng   23/02/2022, Sổ ta  Đảm bảo an to n 

v   p òng, chống dịch COVID-19 trong trường học(sửa đổi, bổ sung);  

Căn cứ Công văn số 796/BYT-MT ng   21/02/2022 V/v  ướng dẫn công t c 

p òng c ống dịch bệnh COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; 

Xét đề nghị của bộ phận y tế n   trường, 

 Trường THPT Uông Bí xâ  dựng qu  trìn  xử lý F0, F1 tại trường n ư 

sau: 

1. K i  ó trƣờng hợp  gƣời bệnh nghi ngờ tr  g   à trƣờng: 

Khi phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động có 

một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi ngờ) tại trường, nhà 

trường thực hiện theo các bước sau: 

- Đưa người nghi ngờ xuống phòng cách ly y tế nhà trường. Hạn chế tiếp 

xúc với người xung quanh, trách tiếp xúc gần dưới 1m với người khác. 

- Báo nhân viên y tế nhà trường. Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ 

phòng chống dịch theo quy định. Điều tra dịch tễ và hướng dẫn đeo khẩu trang, 

test nhanh nếu có kết quả nghi ngờ nhiễm thông báo cho phụ huynh, cơ quan y 

tế để có biện pháp xử trí. 

2. Họ  si   test   a    ƣơ g tí   t i trƣờng: 

 Bƣớc 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế trường học chuyển ngay trường hợp F0 

xuống phòng cách ly y tế nhà trường, không tiếp xúc với người xung quanh, giữ 

khoảng cách dưới 2m, đeo khẩu trang và thông báo cho phụ huynh, trạm y tế để 

hướng dẫn, xử trí. 

Bƣớc 2: Nhân viên y tế nhà trường đánh giá sức khoẻ của F0, nếu có dấu 

hiệu suy hô hấp khó thở hoặc thở nhanh, chỉ số SPO2 <96 thì báo BCĐ phòng 

chống dịch thành phố để chuyển đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. 

Nếu F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; tư vấn, hướng dẫn 

cho phụ huynh học sinh đưa F0 ra trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế, thực hiện 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế.  

Bƣớc 3:  

- Đối với lớp học có học sinh F0:  

+ Giáo viên cho ngừng dạy ngay tiết học, cho học sinh ngồi yên tại chỗ. 

Cán bộ y tế trường học và Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 của nhà trường tổ 

chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh, giáo viên đang 
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dạy của lớp, nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương 

tính với vi rút SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý theo qui định. 

+ Nếu không phải là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm 

tính cho những học sinh này đi học trở lại bình thường. 

Cán bộ y tế trường học và Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 của nhà 

trường phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn, tổ chức điều tra xác định các 

trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế (việc xác định trường hợp là F1 

thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19). 

- Nếu  à F1 và  kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính (thực 

hiện theo Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách 

ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần): F1 khai báo 

y tế, thực hiện cách ly theo quy đinh. 

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 05 ngày và xét nghiệm 

(RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) âm tính ngày thứ 5 đối với những học sinh 

là F1 và đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19  thì được đi học 

trực tiếp. Học sinh tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 05 ngày tiếp theo và thực 

hiện Thông điệp 5K. 

+ Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường 

về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … hoặc triệu chứng 

nghi ngờ khác, thì thông báo ngay cho Trạm Y tế nơi cư trú, Nhà trường để theo 

dõi và xử trí theo qui định. 

Bƣớc 4: 

- Đối với lớp có học sinh F0: Sau khi xác định đối tượng là F1, cho học 

sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ 

lớp học. 

- Đối với học sinh các lớp học khác: 

+ Nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường. 

+ Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0 thì tiến 

hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là F1 đó và xử lý F1 như 

bước 3. 

3.  rƣờng hợ    át  iện họ  si    à F0 đa g ở t i   à: 

- Phụ huynh cho học sinh nghỉ học, báo ngay với GVCN, học sinh đến 

Trạm y tế  nơi cư trú để khai báo y tế, thực hiện cách ly, điều trị theo quy định 

và hướng dẫn của cơ sở y tế địa phương . 

- Nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm lớp có F0 thông báo đến học sinh của 

lớp để tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 liên quan và xử lý các 

trường hợp F1 như trên. 

Lƣu ý: 
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1. CBGV, NV và HS nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuyệt đối nghiêm túc 

thực hiện các quy định phòng chống Covid 19, đặc biệt là 5K. 

2. Khi bản thân giáo viên, nhân viên và học sinh nhận biết mình có liên 

quan đến đối tượng nghi nhiễm, nhiễm Covid 19 hoặc có biểu hiện triệu chứng 

của COVID-19, cần: 

- Nếu ở nhà: 

+ Đến Trạm Y tế phường cư trú khai báo y tế và thực hiện theo hướng dẫn 

của Trạm Y tế. 

- Ở trường: 

+ Học sinh báo giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên dạy tết học đó và 

xuống ngay phòng cách ly y tế nhà trường. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

nhà trường tiến hành tiến hành xử lý các bước theo quy định. 

Trên đây là phương án xử lý F0, F1 tại trường, trong quá trình thực hiện 

sẽ có sự điều chỉnh, xử lý linh hoạt theo tình hình thực tế với từng tình huống 

diễn ra trong nhà trường./. 

 Nơi nhận: 
- CB, GV, NV; 

- GVCN ; 

- YTTH; 

- Lưu: VT. 

K .    U   ƢỞN  

P Ó    U   ƢỞN  
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG UÔNG BÍ 

Tổ 15, khu 5B, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. 

Email: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn 

Website : www.ubhs.edu.vn | Phone : (+84) 2033.851.432 


		2022-03-14T15:15:47+0700
	Việt Nam
	Đinh Thị Thuỳ Dương<dinhthithuyduong.c3uongbi@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-03-14T15:16:14+0700
	Việt Nam
	Trường Trung học phổ thông Uông Bí<truongthptuongbi.sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




