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SỞ GDĐT QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 15/KH-THPTUB 

 

   Uông Bí, ngày  01  tháng 02  năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh lây qua đường hô hấp cấp  

do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra 
 

Thực hiện Công văn số 147/SGDDT-CTTT ngày 28/01/2020 và Công văn 

số 159/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2020 của Sở GDĐT về việc tiếp tục tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh lây qua đường hô hấp cấp do chủng mới của 

Virus Corona (nCoV) gây ra 

 Trường THPT Uông Bí xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh lây qua đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona 

(nCoV) gây ra, cụ thể như sau:   
 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  Cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh hiểu biết đầy đủ, thấu đáo về dịch 

bệnh và thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh bệnh lây qua đường hô hấp 

cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

bản thân và cộng đồng 

 Xây dựng và giữ gìn môi trường nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

2. Yêu cầu  

 Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh 

lây qua đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra an toàn, 

nghiêm túc, hiệu quả phù hợp với khả năng, điều kiện của học sinh, của trường, của 

cộng đồng địa phương. Học sinh và Cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động, trách nhiệm, 

tích cực tham gia.   
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 

 Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Uông Bí 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Từ ngày 30/01/2020 đến khi có thông báo của cơ quan chức năng dịch bệnh 

đã được kiểm soát. 

IV. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra: 

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh lây qua đường hô hấp cấp 

do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra, gồm: 

+ Trưởng ban: Ông Mạnh Hồng Hải – Hiệu trưởng nhà trường; 

+ Phó Trưởng ban:   Bà Lê Thị Thanh Thơ – Phó Hiệu trưởng; 

     Bà Phạm Thị Ngọc Hải – Nhân viên Y tế 

+ Các ủy viên:   Bà Vũ Thị Lan Phương – CTCĐ  

      Bà Nguyễn Thu Phương – BT Đoàn TN 

      Ông Vũ Đặng Thắng – Tổ trưởng CSVC 

      Ông Nguyễn Mạnh Tráng – Giáo vụ 

     30 GVCN 

-  Xây dựng Kế hoạch Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh lây qua đường 

hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) gây ra. 
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- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình sĩ số và sức khỏe 

cán bộ, giáo viên, học sinh sau Tết nguyên đán. 

2. Công tác truyền thông 

- Quan triệt đến toàn thể CB, GV, NV trong Họp Hội đồng Khai xuân đầu năm 

(Ngày 30/02/2020) diễn biến tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh 

- Giờ Chào cờ sáng thứ Hai (03/02/2020), tổ chức quán triệt triển khai kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TU ngày 30/01/2020 của BTV Tỉnh ủy, các văn 

bản của UBND Tỉnh, Bộ GDDT, Sở GDĐT về phòng chống dịch bệnh di Virus 

nCoV gây ra 

- Bộ phận Y tế liên tục cập nhật địa chỉ Website của Sở ý tế để cập nhật kịp 

thời thông tin về diễnn biến tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh để phục vụ công tác tuyên truyền. 

- CLB Truyền thông đưa các thông tin hình ảnh tờ rơi, clip Khuyến cáo, 

Thông điệp của Ban phòng chống dịch bệnh trên người thuộc Sở Y tế Quảng Ninh 

cung cấp lên các trang thông tin của nhà trường: Website, Fanpage. Phát thanh và 

trình chiếu clip trên màn hình Led sân khấu và qua máy chiếu trong lớp học 10 

phút đầu giờ và các giờ ra chơi. 

- Sử dụng hệ thống nhắn tin điện tử thông tin chính thống về tình hình dịch 

bệnh và biện pháp phòng chống dịch bệnh tới CMHS, HS về bệnh dịch  

- GVCN thông tin tuyên truyền đến HS, CMHS về bệnh dịch một cách 

chuẩn xác, không gây tâm lý lo sợ hoang mang đồng thời không chủ quan trước 

dịch bệnh.  

- In, niêm yết các tờ rơi, maket tuyên truyền Khuyến cáo, Thông điệp của 

Ban phòng chống dịch bệnh trên người thuộc Sở Y tế Quảng Ninh cung cấp tại các 

lớp học và các phòng chức năng của nhà trường. 

- CB, GV, NV, HS, CMHS tuyệt đối không bình luận, chia sẻ những thông 

tin không chính xác, gây ra những tin đồn thất thiệt, tạo dư luận xấu trong cộng 

đồng. 

2. Công tác dự phòng: 

- CLB Tình nguyện phát khẩu trang y tế miễn phí cho CB, GV, HS nhà 

trường 

- Rà soát CSVC, thiết bị phòng Y tế: Mua bổ sung khẩu trang y tế (1000 

cái), nước sát khuẩn xúc miệng (100 hộp), nước nhỏ mắt, mũi, xà phòng diệt 

khuẩn, khăn lau tay, nước sát khuẩn nhanh 

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, đảm bảo môi trường an toàn: phun thuốc khử 

khuẩn phòng dịch sân trường xung quanh khu vực lớp học (Chiều chủ nhật ngày 

02/02/2020), dùng thuốc khử trùng lau bề mặt phòng học, canh cửa, bàn ghế trong 

lớp học (Trước mỗi buổi học); tổ chức lao động vệ sinh lớp học, đổ rác đúng nơi 

quy định ngay trong buổi học, trang bị thùng rác có nắp đậy đúng quy chuẩn các 

lớp; làm sạch các thùng rác dùng chung trong nhà trường 

- Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thăm quan và các hoạt 

động khác ngoài nhà trường 

- Cho phép Cán bộ, giáo viên, học sinh khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở được 

nghỉ ở nhà theo dõi, cách ly và đến cơ sỏ ý tế khám và điều trị 
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- Hàng ngày thực hiện chế độ theo dõi và báo cáo sĩ số và diễn biến tình 

hình sức khỏe của GV, HS. Nắm bắt thông tin HS có người thân hoc  bản thân HS 

gần đây có tiếp xúc với người từ vùng dịch. 

3. Công tác phối hợp: 

- Thường xuyên liên hệ và báo cáo với Sở GDDT về sĩ số HS, diễn biến tình 

hình sức khỏe của cán bộ, GV, NV và HS 

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng thành phố 

Uông Bí, Trạm Y tế phường Quang Trung, Phòng Y tế thành phố Uông Bí, Bệnh 

viện Việt Nam – Thụy Điển để cung cấp thông tin tuyên truyền chuẩn xác, phun 

thuốc khử khuẩn, kịp thời can thiệp khi có CB, GV, NV, HS có dấu hiệu nhiễm 

dịch và hỗ trợ các nguồn lực khác 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của đơn vị và Nguồn chăm sóc sức 

khỏe ban đầu của học sinh và các nguồn hỗ trợ hợp lệ khác 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, là đầu mối triển khai tổ chức 

thực hiện; 

- Liên hệ với Sở GDDT, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Uông Bí, Trạm 

Y tế phường Quang Trung, Phòng Y tế thành phố Uông Bí, Bệnh viện Việt Nam – 

Thụy Điển 

- Giờ Chào cờ sáng thứ Hai (03/02/2020), tổ chức quán triệt triển khai kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TU ngày 30/01/2020 của BTV Tỉnh ủy, các văn 

bản của UBND Tỉnh, Bộ GDDT, Sở GDĐT về phòng chống dịch bệnh di Virus 

nCoV gây ra 

2. Bộ phận Y tế 

- Liên tục truy cập địa chỉ Website của Sở Y tế và các đơn vị phối hợp  để 

cập nhật kịp thời thông tin về diễnn biến tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh để phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Rà soát CSVC, thiết bị phòng Y tế: Mua bổ sung khẩu trang y tế (1000 

cái), nước sát khuẩn xúc miệng (100 hộp), nước nhỏ mắt, mũi, xà phòng diệt 

khuẩn, khăn lau tay, nước sát khuẩn nhanh 

- Kiểm soát khẩu trang Y tế do CLB Tình nguyện phát miễn phí đảm bảo vệ 

sinh, an toàn 

- Chịu trách nhiệm về chuyên môn các nội dung tuyên truyền và dự phòng 

chống dịch bệnh. 

3. Bộ phận cơ sở vật chất 

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, đảm bảo môi trường an toàn: phun thuốc khử 

khuẩn phòng dịch (Chiều chủ nhật ngày 02/02/2020); tổ chức lao động vệ sinh lớp 

học, đổ rác đúng nơi quy định ngay trong buổi học, trang bị thùng rác có nắp đậy 

đúng quy chuẩn các lớp; làm sạch các thùng rác dùng chung trong nhà trường 

- In, niêm yết các tờ rơi, maket tuyên truyền Khuyến cáo, Thông điệp của 

Ban phòng chống dịch bệnh trên người thuộc Sở Y tế Quảng Ninh cung cấp tại các 

lớp học và các phòng chức năng của nhà trường. 
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4. Bộ phận thư ký 

- Sử dụng hệ thống nhắn tin điện tử thông tin chính thống về tình hình dịch 

bệnh và biện pháp phòng chống dịch bệnh tới CMHS, HS về bệnh dịch  

5. Đoàn TN và Các CLB trực thuộc 

- Thành lập Đội Tình nguyện hàng ngày kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học 

- CLB Truyền thông đưa các thông tin hình ảnh tờ rơi, clip Khuyến cáo, 

Thông điệp của Ban phòng chống dịch bệnh trên người thuộc Sở Y tế Quảng Ninh 

cung cấp lên các trang thông tin của nhà trường: Website, Fanpage. Phát thanh và 

trình chiếu clip trên màn hình Led sân khấu và qua máy chiếu trong lớp học 10 

phút đầu giờ và các giờ ra chơi. 

- CLB Tình nguyện phát khẩu trang y tế miễn phí cho CB, GV, HS nhà 

trường. 

- Ban chủ nhiệm các CLB quán triệt các thành viên, đảm bảo vệ sinh an toàn 

sức khỏe trong quá trình tổ chức các hoạt động sinh hoạt của CLB. 

6. Công đoàn 

- Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thăm quan và các hoạt 

động khác ngoài nhà trường. 

- Theo dõi, nắm bắt tâm tư, diễn biên sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và thân nhân.  

7. Giáo viên chủ nhiệm  

- GVCN thông tin tuyên truyền đến HS, CMHS về bệnh dịch một cách 

chuẩn xác, không gây tâm lý lo sợ hoang mang đồng thời không chủ quan trước 

dịch bệnh.  

- Quán triệt yêu cầu HS, CMHS tuyệt đối không bình luận, chia sẻ những 

thông tin không chính xác, gây ra những tin đồn thất thiệt, tạo dư luận xấu trong 

cộng đồng. 

- Hướng dẫn học sinh vệ sinh trường lớp sạch sẽ, đảm bảo môi trường an 

toàn 

 - Tuyệt đối không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thăm quan và các hoạt 

động khác ngoài nhà trường cho học sinh trong lớp 

- Cho phép học sinh khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở được nghỉ ở nhà theo 

dõi, cách ly và đến cơ sỏ Y tế khám và điều trị 

- Hàng ngày thực hiện chế độ theo dõi và báo cáo sĩ số và diễn biến tình 

hình sức khỏe của HS. Nắm bắt thông tin HS có người thân hoc  bản thân HS gần 

đây có tiếp xúc với người từ vùng dịch. 

8. Cán bộ, Giáo viên, nhân viên: 

- Kịp thời thông tin về diễnn biến tình hình, nguyên nhân, hậu quả và các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh 

- Tuyệt đối không bình luận, chia sẻ những thông tin không chính xác, gây 

ra những tin đồn thất thiệt, tạo dư luận xấu trong cộng đồng 

- Thực hiện tuyên truyền cho HS, người thân và cộng đồng các thông tin 

chính xác và có biện pháp phòng chống dịch bệnh thiết thực, không hoang mang 

cũng không chủ quan trước dịch bệnh. 

- Bản thân hoặc người thân gần đây có tiếp xúc với người từ vùng dịch cần 

kịp thời báo cáo, theo dõi, khám y tế và cách ly nếu cần thiết 
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- Theo dõi sức khỏe bản thân, có dấu hiệu ho, sốt, khó thở báo cáo lãnh đạo 

và bộ phận Y tế, nghỉ ở nhà theo dõi, cách ly và đến cơ sỏ Y tế khám và điều trị 

9. Học sinh  

- Chủ động tìm hiểu các thông tin trong các trang chính thống về Dịch bệnh 

(Sở Y tế Quảng Ninh), không hoang mang lo sợ cũng không chủ quan trước dịch 

bệnh. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của giáo 

viên chủ nhiệm và các thầy cô phụ trách y tế, tôn trọng kỷ luậttrường lớp, đảm bảo 

an toàn, nền nếp; 

- Bản thân hoặc người thân gần đây có tiếp xúc với người từ vùng dịch cần 

kịp thời báo cáo, theo dõi, khám y tế và cách ly nếu cần thiết 

- Theo dõi sức khỏe bản thân, có dấu hiệu ho, sốt, khó thở báo cáo lãnh đạo 

và bộ phận Y tế, nghỉ ở nhà theo dõi, cách ly và đến cơ sỏ Y tế khám và điều trị 

- Tuyệt đối tham gia các hoạt động trải nghiệm, thăm quan và các hoạt động 

khác ngoài nhà trường. 

- Tuyệt đối không bình luận, chia sẻ những thông tin không chính xác, gây 

ra những tin đồn thất thiệt, tạo dư luận xấu trong cộng đồng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                 Lê Thị Thanh Thơ 
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