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              Ea Súp, ngày 15  tháng 9 năm 2021 

  

 

KẾ HOẠCH 
V/v Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn trường học 

 
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

UBND tỉnh Đăk Lăk, huyện ủy Ea Súp về việc triển khai các biện pháp cấp bách 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn trường học.  

 Trường  THPT Ea Súp xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 

1.Thường xuyên quán triệt đến toàn thể CBGVNV và học sinh nghiêm túc 

thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND 

tỉnh Đăk Lăk, Sở Giáo dục; huyện ủy về việc triển khai các biện pháp để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

đặc biệt thực hiện Thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không 

tụ tập đông nhười, khai báo y tế. Tuân thủ các quy định của cơ quan y tế, Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương. 

3. Thành lập Tổ phòng,chống dịch Covid-19 của nhà trường, phân công 

nhiệm vụ triển khai thực hiện.( bảng phân công nhiệm vụ kèm theo quyết đinh) 

4. Giao Tổ Văn phòng và nhân viên y tế  tổ chức thực hiện như sau: 

Hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác và học sinh chấp hành nghiêm 

quy định phòng, chống dịch Covid-19.( quy định 5K) 

Thực hiện đóng cổng trường, không cho người lạ vào trường khi không có 

nhiệm vụ. 

Bộ phận y tế lên kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị phòng chống 

dịch như: dung dịch, xà phòng, các vật dụng vệ sinh sát khuẩn… xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền; chuẩn bị mọi phương án nếu có dịch bệnh xảy ra tại nhà 

trường. 

Khử khuẩn lớp học, nền nhà, tường, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay 

vịn lan can, bàn, ghế, đồ dùng dạy và học, các đồ vật trong phòng học, lớp học, 

phòng chức năng, nhà vệ sinh.( 01 tuần 01 lần) 

Xây dựng các tình huống khẩn cấp khi học sinh đến trường liên quan đến 

F0,F1; chủ động làm việc với Trung tâm Y tế huyện; 

Bố trí bình sát khuẩn, mã QR tại các nhà làm việc, cổng trường, các dãy 

cầu thang, tại phòng học; thực hiện đo thân nhiệt hằng ngày. 

5. Đối với Giáo viên chủ nhiệm các lớp. 
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- Tuyên truyền nhắc nhở học sinh về thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh đặc biệt khẩu hiệu 5K; Lưu ý phải quán triệt học sinh đeo khẩu 

trang, rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn, không tụ tập; thực hiện khai báo y tế 

trên hệ thống Bluzone khi đến trường. 

Quán triệt học sinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng, 

chống dịch Covid-19, nếu có người nhà, người thân đi và đến từ vùng dịch hoặc 

có các triệu chứng như ho, sốt thì thông báo ngay với chính quyền địa phương, 

cơ sở y tế và giáo viên chủ nhiệm. 

- Tổng vệ sinh phòng học, bàn ghế thường xuyên (vệ sinh sau buổi học 

sạch sẽ và công việc này trở thành nề nếp thường xuyên) 

- Đối với các trường hợp có biểu hiện như ho, sốt, tiếp xúc… thì GVCN 

cho học sinh nghỉ học và báo cáo Hiệu trưởng. 

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc triển khai phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo và công tác tổng vệ sinh phòng học 

chưa đảm bảo an toàn; Thực hiện công tác báo cáo theo quy định. 

6. Đối với Công Đoàn và Đoàn Thanh niên. 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CBGVNV và người lao 

động, học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

- BCH Đoàn trường thành lập đội xung kích phòng, chống dịch hỗ trợ đo 

thân nhiệt tại cổng trường; quán triệt đến từng chi đoàn, đoàn viên nêu gương 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Đối với CBQL, GVNV và người lao động; 

- Chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; UBND tỉnh Đăk Lăk, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện ủy về việc 

triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phân công Thầy Nguyễn Văn Úy- Phó Hiệu trưởng; triển khai nhanh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

nhà trường; nhanh, chính xác, hiệu quả. Hằng ngày tiếp nhận thông tin từ 

GVCN để thực hiện công việc báo cáo về Sở Giao dục, UBND huyện và Hiệu 

trưởng theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch Về việc triển khai các biện pháp để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 để  đảm bảo an toàn trường học. Hiệu trưởng đề nghị các bộ 

phận cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện.   

 

 
Nơi nhận:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để b/c)  

- Ban chỉ đạo PCD huyện Ea Súp (b/c)  

- Lãnh đạo trường ( ch/đ) 

- CĐ, ĐTN,TTCM ,VP (th/h) 

- Toàn thể GVNV, NLĐ (th/h) 

- Lưu hồ sơ; Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Lê Quang Trường 
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