
 

KẾ HOẠCH 

Đón học sinh trở lại trường vào ngày 6/12/2021 

 

  Căn cứ công văn số 4322/UBND-KGVX ngày 02/12/2021 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các 

quận, huyện, thị xã; 

  Công văn số 4156/SGDĐT-CTTT ngày 03/12/2021 của Sở Giáo dục đào tạo Hà 

Nội về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-

GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; 

  Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, 

chống dịch Covid-19; 

  Hướng dẫn số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của liên Sở Giáo dục và 

Đào tạo — Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay 

trở lại tnrờng học trong điều kiện bình thường mới; 

  Hướng dẫn số 21306/HDLN:HDLN – YT - GDĐT- ngày 03/12/2021 của liên Sở 

Y tế - Giáo dục và Đào tạo về phương án phòng chống dịch COVID -19 khi có trường 

hợp mắc COVID -19 F0, nghi ngờ mắc COVID -19, F1, F2. 

         Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND huyện Sóc Sơn về 

triển khai công tác Y tế tnrờng học năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Sóc Sơn. 

         Thực hiện công văn số 4168/SGD  ngày 05/12/2021 của Sở giáo dục và đào 

tạo ngày 05/12/2021 về việc điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh 

các trường THPT, trung tâm GDNN- TTGDTX trên địa bàn quận, huyện, thị xã. 

          Để chủ động trong công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị cho 

việc đón học sinh quay trở lại trường học an toàn. Trường THPT Trung Giã chủ động xây 

dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học vào ngày 6/12/2021, điều chỉnh kế hoạch  

đón học sinh trở lại trường số 260/KH- THPTTG ngày 3/12/2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Đón HS trở lại trong môi trường an toàn không dịch bệnh vào ngày 06/12/2021 

theo công văn số 4322/UBND-KGVX ngày 02/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội. 

        Dạy học có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện 

học sinh. 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

    TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ 

           Số: 265 /KH- THPT TG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Hà Nội,  ngày  5   tháng  12    năm 2021 



 Nâng cao ý thức, thái độ, hành vi phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong CBGV, 

CMHS và HS toàn trường. Mỗi thầy cô, mỗi học sinh đều là các tuyên truyền viên 

phòng dịch đến gia đình và cộng đồng. 

Tổ chức tốt công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh 

COVID-19. 

 Phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh COVID – 19 trong trường học. Nếu phát hiện 

ca nghi nhiễm  nào trong trường học thì  kịp thời cách ly và báo cáo, phối hợp với y tế 

địa phương xử lý triệt để không để dịch lây lan. 

2. Yêu cầu 

           - Giáo viên, nhân viên nắm chắc các qui định của ngành, của chính quyền các cấp 

về công tác dạy học kết hợp phòng chống dịch. 

 - Phổ biến, tuyên truyền đến học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các 

qui định về phòng chống dịch trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục trực tiếp 

tại trường. 

II. TÌNH HÌNH GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH 

1.Giáo viên, nhân viên 

-Tổng số giáo viên, nhân viên: 83 

-Đã tiêm vacxin covid-19 đủ 02 mũi: 83  

-Số giáo viên nhân viên theo dõi về y tế: F1: 0      F2:  0       

 2.Học sinh: 

-Tổng số: 1633 học sinh.  

Khối 12: 537 học sinh chia làm 12 lớp, các lớp từ 39 đến 46 học sinh. 

Khối 11: 549 học sinh chia làm 12 lớp, các lớp từ 39 đến 47 học sinh. 

Khối 12: 547 học sinh chia làm 12 lớp, các lớp từ 39 đến 47 học sinh. 

-Các học sinh đang cư trú ở các huyện: Sóc Sơn:1562; Đông Anh: 64; Phổ Yên: 5; 

Thanh Trì:01; Hoàn Kiếm: 01 

- Số lượng học sinh thuộc các đối tượng theo dõi y tế: F1:09   F2: 56 

           - Số học sinh đã tiêm vắc xin phòng COVID -19: 1628; học sinh chưa tiêm: 05 

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Đi học trực tiếp 

Thứ Lớp học trực tiếp tại trường Lớp học trực tuyến  

2,4,6 12A2,12A4,12D2,12D4,12D6,12D8 12A1, 12A3,12D1,12D3,12D5,12D7 

3,5,7 12A1, 12A3,12D1,12D3,12D5,12D7 12A2,12A4,12D2,12D4,12D6,12D8 

2. Học sinh học trực tuyến 

- Đối tượng:  

+ Gồm học sinh các lớp 10,11 và các lớp 12 không có lịch học trực tiếp. 

+ Học sinh lớp 12 thuộc diện F1, F2 (Có quyết định cách ly y tế của địa phương), học 

sinh trong khu vực phong tỏa và học sinh ở xa có nhu cầu (Thái Nguyên, Thanh Trì, 

Hoàn Kiếm). Lớp học trực tiếp sẽ phát livestream cho học sinh học trực tuyến 



IV.CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH 

1.Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho các thành viên (có văn bản cụ thể) 

2.Quy định thực hiện để đón học sinh 

2.1.Tổng vệ sinh, khử khuẩn trường học 

a) Trước khi học sinh trở lại trường học tập trực tiếp 

 Tổng vệ sinh môi trường ngoại cảnh, phát quang cây cối, xử lý nước đọng; vệ sinh 

toàn bộ khu vực phòng học, các phòng chức năng trước khi đón học sinh quay lại học vào 

thứ 7 ngày  04/12/2021 theo lịch phân công chi tiết (Tổ văn phòng+ học sinh lớp 11A2).  

  Phun khử khuẩn hóa chất cloramin B các phòng học, phòng chức năng, phòng 

khu Hiệu bộ: (đ/c Tuấn, Bình) 

Vệ sinh lau sạch các bề mặt bằng nước sạch vào sáng chủ nhật 05/12/2021 để đón 

học sinh trở lại trường. (Tổ văn phòng). 

b)Khi học sinh đi học trở lại 

Vệ sinh khử khuẩn sau mỗi buổi học Mỗi ngày một lần, sau giờ học, các lớp phân 

công tổ chức vệ sinh, lau khử khuẩn lau khử khuẩn tay nắm cửa, lau tay vịn cầu thang, 

tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, 

phòng chức năng. Mỗi ngày một lần, sau giờ học buổi chiều, nền nhà, tường nhà( nếu có 

thể). (mỗi buổi phân công 6-8 học sinh/lớp làm vệ sinh khử khuẩn) 

Mỗi ngày một lần, nhân viên vệ sinh dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa 

tay, nhà vệ sinh. 

Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì nhà 

trường sẽ thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa 

phương. 

Các thùng rác và rác ở trường được vận chuyển hàng ngày. Không để rác lưu trong 

lớp, trong trường. 

Kiểm tra, đánh giá liên tục, đột xuất công tác vệ sinh lớp học, các khu vệ sinh,  

   khung cảnh sư phạm nhà trường. Trừ điểm thi đua nếu các lớp làm vệ sinh không tốt. 

2.2.Công tác tuyên truyền  

Tuyên truyền giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS các văn bản chỉ đạo, các biện 

pháp phòng, chống dịchCOVID -19 như vệ sinh cá nhân và những việc cần làm của học 

sinh trước và sau khi đến trường. (Phụ lục 3)  

Hình thức tuyên truyền qua zalo, facebook (Trường THPT Trung Giã) trên 

EnetViệt và trên cổng thông tin của trường. Phát thanh tuyên truyền trong các giờ ra chơi.  

Xây dựng các tờ rơi, áp phích tuyên truyền phòng, chống dich bệnh COVID – 19 

dán ở những nơi dễ thấy. 

Tập huấn cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên những kiến thức cơ bản về phòng 

chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện xử trí 



các tình huống khi có học sinh là F0,F1,F2 và  những việc cần làm đối với giáo viên (phụ 

lục 1), những việc cần làm đối với bảo vệ (phụ lục 2) 

Thông tin kịp thời thường xuyên đến giáo viên, nhân viên, học sinh, CMHS để 

năm số lượng các đối tượng F0, F1, F2, F3 

Tuyên truyền cho học sinh thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”. Học sinh ký 

cam kết đi đến trường học xong về nhà ngay, không tụ tập. Các giờ ra chơi học sinh các 

lớp không sang lớp khác. sử dụng các đồ dùng cá nhân như cốc/bình uống nước, khăn lau     

2.3.Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và các chất tẩy rửa thông thường để thực hiện vệ 

sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh học trở lại và thực hiện hàng ngày: 

nước sát khuẩn nhanh, nước lau sàn, chổi lau, xô chậu, khăn lau... 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ cho giáo viên và học sinh rửa tay, 

nước sạch và xà phòng, giấy sạch để lau tay. Nắp đặt thêm chậu rửa tay đầu nhà A và sau 

nhà C. Bố trí thêm thùng rác có nắp lật để ở những nơi rửa tay, khu vực hành lang. Tại 

hành lanh mỗi phòng học  bố trí  thêm 1 lọ dung dịch sát khuẩn tay nhanh.  

Hành lang cầu thang mỗi tầng để nước sát khuẩn tay nhanh và khẩu trang y tế. 

Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh, khuyến khích học sinh mang bình/ cốc uống 

nước cá nhân.  

Có kế hoạch lao động thường xuyên, định kì vệ sinh lớp học cho các khối, lớp  và 

đột xuất cho CBGV-NV cùng HS khi cần thiết. 

Trang bị mỗi phòng học 01 máy đo thân nhiệt để tủ đồ dùng tự bảo quản và lớp   

phân công đo thân nhiệt đầu buổi học. Học sinh quét mã QR khai báo nhiệt độ và Y tế 

(buổi sáng trước 8 giờ, buổi chiều trước 14 giờ) 

Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc tối thiểu cho phòng dịch theo quy định. 

2.4.Phân luồng đảm bảo giãn cách 

 Không tổ chức các hoạt động tập trung đông HS tham gia tại 1 khu vực, địa điểm: 

hoạt động ngoại khóa, thăm quan thực tế, chào cờ. Tổ chức chào cờ tại lớp . 

  Phân khu riêng biệt vị trí các thầy cô phụ trách giảng dạy môn học thể dục, quốc 

phòng để tránh các lớp tập trung quá gần nhau. 

Giờ ra chơi, hạn chế học sinh ra ngoài hành lang hoặc sang khu vực lớp khác, 

tránh tụ tập tiếp xúc đông học sinh giữa các lớp khác nhau. 



 

        Bố trí phòng học đảm bảo giãn cách các lớp theo sơ đồ như sau 
              

Tầng 3 
Phòng 5 Phòng 4 Phòng 3   Phòng  2 Phòng 1 

Nhà 

A 

  12D1   12A4   12A3 Cầu thang   12A2   12A1  

Tầng 2 
Phòng 6 Phòng 7 Phòng 8   Phòng  9 

Phòng 

10  
  12D2   12D3   12D4 Cầu thang   12D5   12D6  

Tầng 1 

Phòng 

15 

Phòng 

14 

Phòng 

13 
  

Phòng  

12 

Phòng 

11  
            Cầu thang   12D8   12D7  

 

* Phân giờ tan trường 

-Về theo hiệu lệnh trống: các lớp học tại phòng chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22. 

-Về sau 5 phút so với hiệu lệnh trống: các lớp học tại phòng lẻ: 1, 3, 5, 7, 9, 11,   

13, 15, 21  

* Phân luồng khi học sinh đi ra về: 

+ Cầu thang nhà A: gồm các lớp học tại phòng 1,2,3,8,9,10 

+ Cầu thang giữa nhà B: gồm các lớp học tại phòng 4,5,6,7 

 Đoàn thanh niên dùng loa phát thanh điều hành cho các lớp ra về và phối hợp với 

giám thị, bảo vệ nhắc nhở học sinh tránh tập trung quá đông tại cầu thang, cổng trường. 

 

IV. KỊCH BẢN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG  

1.Học sinh là F0, học sinh F1,F2 không đến trường:  Thực hiện điều trị/cách ly 

theo quy định/hướng dẫn của y tế và chính quyền địa phương. Các trường hợp này sẽ học 

trực tuyến cho đến khi hết quyết định cách ly theo quy định. 

2. Học sinh là F3, đi học bình thường. Chú ý hạn chế tối đa sự tiếp xúc với 

người xung quanh. Đeo khẩu trang y tế, giữ khoảng cách... 

3.Khi đang học  

3.1.Khi phát hiện có HS mắc một trong các triệu chứng như ho, sốt, khó thở 

hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường sẽ tiến hành các bước sau:  

TT                                   Các bước tiến hành 

1 

Báo ngay cho nhân viên y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường. Đưa HS 

nghi ngờ đến phòng cách ly (P18). Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, 

tránh tiếp xúc gần  dưới 1 mét với người khác 

2 
đ/c Hạnh y tế  đeo khẩu trang, găng tay, trang phục y tế, cung cấp khẩu trang y tế  

và hướng dẫn đúng cách cho HS nghi nghờ. 

3 

Khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ. (Hỏi trực tiếp hoặc mời phụ 

huynh đến trưởng để phối hợp hỏi tiền sử 

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, 

tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách dưới < = 1-2m, di chuyển trên cùng phương 

tiện…) với những người đi từ vùng dịch về theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người 

nghi ngờ hoặc xét nghiệm dương tính với Covid-19. 

+ Nếu không có cả 2 yếu tố dịch tễ tiếp xúc thì thực hiện tiếp theo mục 4 

+ Nếu có một trong 2 yếu tố dịch tễ tiếp xúc thì thực hiện tiếp theo mục 5 

Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã Trung Giã theo quy định để khẳng định về tiền 

sử tiếp xúc dịch tễ nếu cần thiết mời cán bộ y tế TTYT Sóc Sơn. 

4 

Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì xử lý như sau: 

      -  Điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Nếu cần thiết thì nhân viên y tế nhà 

trường đưa HS hoặc phối hợp 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 học sinh theo quy định 

5 

Trường hợp nghi ngờ  mắc Covid - 19 có yếu tố dịch tễ : 

- Thông báo cho y tế xã Trung Giã, TTYT Sóc sơn để phối hợp xử trí khi có 

trường hợp nghi ngờ có yếu tố dịch tễ, người có biểu hiện sốt, ho, khó thở 

tại trường học. 

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

- Nhân viên y tế phối hợp với trạm y tế xã, TTYT để đưa học sinh đến cơ sở y 

tế theo quy định để cách ly điều trị. Việc vận chuyển học sinh, giáo viên nêu 

trên phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm. 

6 

Các biện pháp xử lý tại nhà trường: 

      - Đối với các trường hợp tiếp xúc gần hoặc trường hợp có liên quan khác thì 

thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền.  Lập danh sách học 

sinh cùng lớp, người tiếp xúc gần để sẵn sàng cho việc truy vết F1 nếu người nghi 

ngờ trở thành F0. 

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

nghỉ học ngay đến khi nhà trường có thông báo mới. 

     - Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo 

hương dẫn của bộ y tế 

 

3.2. Khi có trường hợp HS là F1 tại trường học 

TT                                   Các bước tiến hành 

1 
Báo ngay cho nhân viên y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường.  Nhà 

trường sẽ báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. 

2 

Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho F1, học sinh của lớp, 

người xung quanh. Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh 

tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác. 



3 
Đưa HS nghi ngờ đến phòng cách ly (P18). Hạn chế tiếp xúc với những người 

xung quanh, tránh tiếp xúc gần  dưới 1 mét với người khác  

4 

Thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại nhà 

trường thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu nghiêm 

túc thực hiện 5K.  

5 

Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế Trạm y tế xã Trung Giã, Trung tâm Y tế 

để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch,  thực hiện xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên sàng lọc ngay tại phòng cách ly tạm thời trước khi lấy mẫu để khẳng định 

bằng xét nghiệm RT-PCR; tiếp đó phối hợp vận chuyển đi cách ly y tế theo quy 

định. 

6 

Lập danh sách các trường hợp F2 là cán bộ, giáo viên, học sinh của trường; tất cả 

học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F1 được coi là F2.  

     Các trường hợp F2 tạm thời không di chuyển ra khỏi lớp trong thời gian thực 

hiện test nhanh của F1 và hướng dẫn của y tế. Tất cả các trường hợp F2 có biểu 

hiện nghi ngờ như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở… lấy mẫu xét 

nghiệm RT-PCR. Phối hợp hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 

chờ kết quả xét nghiệm của F1. 

7 Tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1. 

8 

Khi kết quả xét nghiệm RT-PCR của trường hợp F1 âm tính và căn cứ đánh giá 

nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự 

theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định. Toàn bộ nhà trường  được tiếp tục 

hoạt động bình thường, tăng cường thực hiện 5K và tự kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác phòng, chống dịch tại trường học. 

 

 

3.3. Khi có trường hợp HS là F2 tại trường học 

TT                                   Các bước tiến hành 

1 
Báo ngay cho nhân viên y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường.  Nhà 

trường sẽ báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. 

2 
Đưa HS nghi ngờ đến phòng cách ly (P18); phối hợp với cơ quan y tế để lấy mẫu 

xét nghiệm cho F2 nếu có biểu hiện triệu chứng. 

3 

Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế Trạm y tế xã Trung Giã, Trung tâm Y tế 

để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện theo hướng dẫn 

Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú, chờ kết quả xét nghiệm của F1 

và quyết định của Ban chỉ đạo chống dịch xã phường nơi lưu trú. Nếu kết quả xét 

nghiệm F1 âm tính thì theo hướng dẫn của cơ quan y tế về đánh giá nguy cơ, dịch 

tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức 

khỏe trong 14 ngày theo quy định, thực hiện 5K. 

Đối với những trường hợp F2 không có mặt tại nhà trường: thông báo bằng điện 

thoại, tin nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông 



báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các quy định 

phòng, chống dịch. 

3.4. Khi phát hiện F0 tại trường học  

 Kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch của nhà trường khi có trường 

hợp mắc COVID-19. 

TT                                   Các bước tiến hành 

1 
 Báo ngay cho nhân viên y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường.  Nhà 

trường sẽ báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương. 

2 

Thông báo cho người bị F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần 

dưới 01 mét với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn, 

xử trí. Hướng dẫn cho F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng 

cách ly tạm thời (P18).  

3 

Phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó. Thông báo cho toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính 

xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng; yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực 

hiện 5K. 

4 

Thông báo và phối hợp với TTYT huyện để triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch. Tách F0 và đưa F0 đi cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo quy định. 

Phối hợp cơ quan y tế địa phương tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu, cách ly, rút 

gọn phạm vi phong tỏa phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể. Tùy thuộc mức 

độ di chuyển của F0 (học sinh, cán bộ, giáo viên dạy tại 1 lớp hay nhiều lớp); diện 

phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng tầng/khu vực học, làm việc, phòng 

học có liên quan đến F0. 

5 

Phối hợp TTYT truy vết F1 triệt để tại trường học và tại cộng đồng. 

* F1 tại trường học: Lập danh sách toàn bộ các trường hợp F1.  

Lưu ý: Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1, cách ly 

ngay tại lớp đó. Học sinh, giáo viên ở lớp khác là F1 thì tách ngay ra một khu vực 

riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Phối hợp lấy mẫu xét nghiệm F1 theo chỉ 

định của y tế địa phương; cách ly tập trung F1 theo quy định.  

Tùy tình hình dịch tễ có thể tổ chức ngay việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất 

cả học sinh, giáo viên, người lao động đang ở trường hoặc lấy theo khu hoặc dãy 

lớp học hoặc theo tầng lớp. 

* F1 trong cộng đồng: Lập danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp xúc gần và 

trường hợp liên quan đang ở cộng đồng theo yêu cầu của y tế địa phương. 

5 

Phối hợp ngành y tế truy vết F2:  xem xét lấy mẫu xét nghiệm cho F2 nếu tiên 

lượng thấy nguy cơ F1 có thể đã trở thành F0 và lây cho F2. Hướng dẫn cho các 

trường hợp F2 về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm của F1. 

        Tiếp tục phối hợp rà soát ngay để phát hiện những học sinh, giáo viên, nhân 

viên đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đang ở trong 



cộng đồng. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và 

tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng. 

         Rà soát toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh theo danh sách quản 

lý (số có mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số đang đi công tác và các trường hợp 

khác). Truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 thông qua nhiều hình thức như: Dữ 

liệu khai báo y tế bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch công tác, lịch họp, 

camera giám sát, sổ theo dõi, thông tin từ giáo viên chủ nhiệm .... 

 6   

      Khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan theo hướng dẫn 

của y tế địa phương. 

        Tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của ngành y tế để quyết định hoạt 

động trở lại của trường học. 

3.5.Khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài 

giờ học, làm việc. 

TT Các bước tiến hành 

1 
Báo cáo ngay cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường và của địa 

phương (xã phường, quận huyện). 

2 
Tạm dừng hoạt động của nhà trường để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, 

F2 và chờ kết quả xét nghiệm. 

3 

Phối hợp với y tế địa phương (Trạm Y tế xã phường hoặc Trung tâm Y tế quận 

huyện) thực hiện điều tra truy vết, lập danh sách F1, F2 là cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh của trường. Tùy tình hình dịch, cơ quan y tế địa phương đánh giá 

nguy cơ và yếu tố dịch tễ để xác định lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 

có triệu chứng, người liên quan của trường  

4 
Tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường, đặc biệt khu vực làm việc, học tập của 

F0. 

5 
Chờ kết quả xét nghiệm của F1, F2, người liên quan (nếu có) và hướng dẫn của 

ngành y tế trước khi quyết định cho nhà trường hoạt động trở lại. 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch đón học sinh trở lại để đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

nghiêm túc thực hiện. 

   

Nơi nhận:                                                                                  Trưởng ban chỉ đạo 

- Các bộ phận BCĐ;                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

- GVCN, Đoàn TN; 

- Lưu văn thư./ 

                                                                                              Nguyễn Thị Tươi 

 

  

  


