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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Quy trình đảm bảo an toàn trường học trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 

1. Trước khi học sinh đến trường 

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm việc khai báo y 

tế có liên qua đến người đến từ/đi qua vùng dịch đặc biệt những tỉnh đã có người 

mắc Covid-19, không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo 

yêu cầu của cơ quan y tế; 

- Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, 

ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ 

sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; 

- Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tự đo thân nhiệt trước khi đến 

trường; 

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường. 

2. Khi học sinh đến trường 

- Học sinh thực hiện đo thân nhiệt đầu giờ tại lớp, ghi chỉ số thân nhiệt vào 

sổ hàng ngày. Trước khi vào giờ học, giáo viên chủ động điểm danh học sinh và 

hỏi lại học sinh nếu có hiện tượng bất thường (sốt, ho, khó thở) thì liên hệ với y 

tế trường học thực hiện theo hướng dẫn tại (mục 4) dưới đây; 

- Giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường đảm bảo giãn cách 

ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách (dùng 

khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải); thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; 

không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt là 

khẩu trang đã sử dụng; 

- Hàng ngày tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp 

xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, lan can, tay nắm cửa ..; 

- Tuyên truyền (từ các nguồn chính thống, đã được kiểm duyệt) về các giải 

pháp phòng, chống dịch cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua: 

tranh ảnh, hệ thống phát thanh, các giờ sinh hoạt, chào cờ (tại lớp). 

3. Kết thúc mỗi buổi học 

- Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang 

trên đường về nhà; 

- Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, lau khử khuẩn bằng Clorin B hoặc 

các dung dịch tẩy rửa thông thường khác, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và 

bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để 

chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 
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4. Việc xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 (Có một trong các 

triệu chứng như sốt, ho, khó thở) trong trường học 

Khi phát hiện có học sinh mắc một trong các triệu chứng sốt, ho, khó thở 

hoặc ghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học cần thực hiện các bước như sau:  

 4.1. Tiến hành cách ly và điều tra dịch tễ 

Bước 1. Giáo viên cho lớp học tạm ngừng học, thực hiện biện pháp hạn chế 

tiếp xúc giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng cách dưới 02 

mét. 

Bước 2. Giáo viên liên hệ với cán bộ y tế trường học để thực hiện nhiệm vụ 

cách ly và điều tra dịch tễ. 

Bước 3. Cán bộ y tế trường học phải được trang bị trang phục, dụng cụ y tế 

(đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế) thực hiện việc cung cấp khẩu 

trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách. 

Bước 4. Cán bộ y tế trường học đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng. 

Tại phòng chờ số 5 (khu nhà F). 

Bước 5. Cán bộ y tế trường học thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc 

dịch tễ của học sinh nghi ngờ: Thực hiện việc hỏi trực tiếp; 

Nội dung điều tra dịch tễ: 

- Trong 14 ngày gần nhất học sinh có đến và đi về từ vùng dịch theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước). Nếu có, nêu địa điểm cụ thể; 

- Trong vòng 14 ngày gần nhất có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng 

lớp, sinh hoạt chung, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤ 1-2m, di chuyển 

trên cùng phương tiện,...) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với Covid-19. 

Cán bộ y tế báo cho lãnh đạo nhà trường, tham vấn cán bộ y tế trạm y tế, 

Trung tâm Y tế, phòng Y tế thành phố Uông Bí để khẳng định về tiền sử tiếp 

xúc dịch tễ.  

4.2. Cách xử trí sau điều tra dịch tễ 

4.2.1. Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ 

- Cán bộ y tế trường học đưa học sinh hoặc phối hợp với cha mẹ học sinh 

đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời. Ghi lại các thông tin vào Sổ theo dõi 

sức khỏe giáo viên và học sinh theo quy định; 

- Giáo viên tiếp tục cho lớp học học tập trở lại. 

4.2.2. Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ 

a. Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị 

Cán bộ y tế báo với lãnh đạo nhà trường cùng phối hợp với TTYT , phòng 

Y tế thành phố Uông Bí để đưa người có biểu hiện nghi ngờ đến Bệnh viện - 

Việt Nam - Thụy điển Uông Bí để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển người 
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nghi ngờ phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm. 

b. Các biện pháp xử lý tại nhà trường 

Đối với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ 

quan y tế có thẩm quyền tại địa phương; 

Thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cho học sinh 

nghỉ học cho đến khi nhà trường có thông báo mới. Nhà trường thường xuyên 

liên lạc với học sinh, gia đình học sinh để cập nhật tình hình sức khỏe của học 

sinh; 

Khử khuẩn môi trường: Phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn thực hiện 

khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế./. 

Nơi nhận
:
 

- Đoàn TN (th/h); 

- GV,NV,GVCN và HS(th/h); 

- YTTH(th/h); 

- Bộ phận Bảo vệ (th/h); 

- Lưu:VP. 

BỘ PHẬN Y TẾ 

                     

 

 

 

 

    Phạm Thị Ngọc Hải 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Lê Thị Thanh Thơ 
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Tổ 15, khu 5B, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. 

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

Website : www.ubhs.edu.vn 
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