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  ÔN  BÁO 

 ướng dẫn xử  ý tì    uố g  iê  qua  F0, F1, F2 Covid 19 

Theo Thông báo của Cơ quan y tế địa phương, hiện nay  diễn biến dịch bệnh 

Covid 19 trên địa bàn thành phố Uông Bí đang rất phức tạp, một số trường học có HS 

là F0. 

Trường THPT Uông Bí hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan F0, F1, F2 như 

sau: 

1. Lớp có học sinh được xác định là F0:  Toàn bộ học sinh của lớp nghỉ học, thực 

hiện cách ly theo Quyết định và hướng dẫn của địa phương. 

2. Lớp có học sinh được xác định là F1: Học sinh được xác định là F1 nghỉ học, 

thực hiện cách ly theo Quyết định và hướng dẫn của địa phương. Sau khi học sinh F1 

có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, các học sinh còn lại của lớp đi học bình thường. 

3. Quá trình các học sinh được xác định là F0, F1 nghỉ học theo Quyết định cách 

ly, theo dõi y tế của địa phương, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn gửi nội 

dung hướng dẫn học tập riêng cho học sinh. 

4. Để đảm bảo an toàn trường học, nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh 

lây lan trong nhà trường, Trường THPT Uông Bí tiếp tục thực hiện xét nghiệm tầm 

soát Covid 19 hàng ngày cho giáo viên và học sinh theo lịch biểu thường xuyên và đột 

xuất cho trường hợp giáo viên dạy và học sinh các lớp có liên quan đến các đối tượng 

được xác định là F1, F2.  

5. Yêu cầu GV 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, lưu ý tuân thủ việc đeo khẩu 

trang toàn thời gian trong suốt quá trình học tập và giao tiếp tại nhà trường, nơi công 

cộng. 

6. Khi bản thân giáo viên và học sinh nhận biết mình có liên quan đến đối tượng 

nghi nhiễm Covid 19, cần: 

 a. Gọi điện khai báo y tế cho Trạm Y tế xã, phường cư trú và thực hiện theo 

hướng dẫn của Trạm Y tế. 

 b. Học sinh gọi điện báo cáo giáo viên chủ nhiệm; giáo viên chủ nhiệm báo cáo 

Ban giám hiệu và nhân viên viên y tế nhà trường; Ban giám hiệu sẽ có chỉ đạo với 

từng trường hợp cụ thể./. 

 Nơi nhận: 
- CB, GV, NV; 

- GVCN ; 

- YTTH; 

- Lưu: VT. 
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