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KẾ HOẠCH 

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2020 

  

         Căn cứ Công điện số 260/CĐ-BGĐT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Conona (nCoV) gây ra ra trong trường học; 

         Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 22/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch nguy hiểm ở người tỉnh Hải Dương về Đáp ứng với bệnh viên phổi cấp do 

chủng mới của vi rút corona (nCoV); 

 Thực hiện công văn số 156/UBND-VP về việc tăng cường triển khai phòng 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp ngày 01/2/2020 của UBND huyện Thanh Miện, 

      Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2020 Trường THCS Nguyễn Lương Bằng xây 

dựng kế hoạch phòng, chống dịch để triển khai một số biện pháp và phân công nhiệm 

vụ cụ thể như sau: 

        I. MỤC TIÊU: 

            - Chủ động phòng chống dịch, bệnh không để dịch phát sinh hoặc xâm nhập. 

  - 100% học sinh, CBGV, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, 

hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút nCoV. 

 -100% học sinh, CBGV được theo dõi, quản lý về sức khỏe; phát hiện sớm, 

phối hợp với TTYT huyện xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc 

bệnh.  



         - Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở 

vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà 

trường.       

   II. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ: 

         1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh. 

         2. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch, bệnh; 

         3. Triển khai cơ chế phối hợp phòng dịch chống dịch, bệnh; 

         4. Bám sát thông tin, diễn biến dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để phối hợp với Trung tâm y tế huyện để có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

 5.Tăng cường công tác truyền thông giáo dục ý thức chủ động phòng chống 

dịch, bệnh cho CBGV, học sinh và phụ huynh.  

 6. Yêu cầu CBGV, học sinh đeo khẩu trang, tự mang nước uống khi đến 

trường; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. 

 7. Tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh bếp ăn bán trú. 

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV: 

         1.1. Trưởng ban: Điều hành chung, chủ động lên lịch làm việc với phụ huynh để 

xây dựng cơ chế phối hợp phòng chống dịch, bệnh. 

 1.2. Các Phó trưởng ban: Bám sát thông tin, diễn biến dịch bệnh, tham mưu 

trực tiếp  cho trưởng ban ra Quyết định, biện pháp phòng dịch hiệu quả. 

 1.3. Ủy viên 1(Cán bộ phụ trách y tế): 

 - Xây dựng khế hoạch phòng chống dịch, bệnh nCoV, 

 - Xây dựng kế hoạch trực, nắm bắt tình hình sức khỏe CBGV và học sinh. 

 - Lập kế hoạch tăng cường thuốc; khẩu trang và các vật dụng cần thiết trong 

công tác phòng chống dịch bệnh. 

 - Phối hợp với Tổng phụ trách Đội tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức chủ 

động phòng chống dịch, bệnh cho CBGV, học sinh và phụ huynh.  



 - Phối hợp GVCN, GVBM để theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh 

hoặc nghi ngờ mắc bệnh. 

   - Phối hợp với Trung tâm y tế  huyện khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh 

hoặc nghi ngờ mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 1.4. Ủy viên 2 (GV Tổng phụ trách Đội):  

 - Tăng cường công tác truyền thông giáo dục ý thức chủ động phòng chống 

dịch, bệnh trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, các kênh thông tin của Đội tới học sinh 

toàn trường. 

 - Phối hợp với bộ phận y tế nhà trường hướng dẫn học sinh các dấu hiệu nhận 

biết và cách phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, cách đeo khẩu trang và đến các cơ sở 

y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe. 

 1.5. Ủy viên 3 (12 Giáo viên chủ nhiệm): 

 - Chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh vào 7h các buổi sáng và báo cáo 

trực tiếp hoặc qua zalo tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh. 

 - Báo cáo học sinh (hoặc học sinh có người thân) đi nước ngoài trở về từ vùng 

dịch (Trung Quốc) và từ vùng có nguy cơ cao sau tết Canh Tý năm 2020 tới Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch, bệnh nhà trường. 

 - Thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng dịch cho học sinh lớp mình. 

 2. Các Tổ trưởng chuyên môn, tổ chức đoàn thể: 

 Phổ biến những kiến thức về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra đến từng thành viên trong bộ phận. 

 3. Giáo viên bộ môn: 

 - Nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh và chủ động báo cáo trực tiếp hoặc qua 

zalo tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh nếu phát hiện học sinh có biểu hiện bệnh. 

 - Giáo viên bộ môn dạy buổi chiều báo cáo trực tiếp hoặc qua zalo tới Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch vào 14h các ngày tình hình sức khỏe học sinh. 

 4. Truyền thông – Thư viện:  Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan 

đến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trên các cổng thông tin của nhà 

trường. 



 Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV đang diễn 

biến phức tạp đề nghị các bộ phận chủ động thực hiện các nội dung trên và báo cáo 

kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 

2020 khi phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh hoặc gặp khó khăn./. 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Người lập kế hoạch 

 

 

Nguyễn Thị Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


