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“Phải an toàn mới đi học 

và Khi đi học thì phải an toàn".
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QUAN ĐIỂM của BCĐ PCD QG:



VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm 
thời "Thích ứng an toàn, thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

- Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 
dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP.

- Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/07/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.

- Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

- Kế hoạch số 895/KH-BGDĐT ngày 09/9/2021 về công tác đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giáo dục năm học 2021-2022.

- Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

- Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y 
tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19;

- Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 về cách ly phòng, chống 
COVID-19 đối với trẻ em.

Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 
“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch COVID-19”.

- Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường 
công tác phòng, chống bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá.
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

- Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở trong trường học.

- Công văn số 2586/BCĐ-PCD ngày 26/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá 
mức độ an toàn phòng, chống bệnh COVID-19 trong cơ sở giáo dục; 

- Công văn số 3636/HD-SYT ngày 13/11/2021 của Sở Y tế về  hướng dẫn 
tạm thời cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1);

- Công văn số 4166/SYT-NVY ngày 19/12/2021 của Sở Y tế về việc điều 
chỉnh thời gian cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc 
đã khỏi bệnh COVID-19.
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1. KHI NÀO TỔ CHỨC DẠY, HỌC TRỰC TIẾP

6

Nghị quyết số 128/NQ-CP:

 1. Căn cứ hướng dẫn, quy định chung của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng 

từng cấp độ dịch cho từng lĩnh vực hoạt động, Ban 

giám hiệu trường chủ động xây dựng phương án tổ 

chức hoạt động giáo dục, đào tạo phù hợp tình hình 

dịch bệnh và điều kiện của trường học.

 2. Phương án phải đáp ứng các yêu cầu của phòng, 

chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

CẤP ĐỘ DỊCH HINH THỨC TỔ CHÚC DẠY HỌC

CấP độ 1 Dạy, học trực tiếp bình thường

Cấp độ 2 Dạy, học trực tiếp bình thường, hạn chế

Cấp độ 3 Dạy, học trực tiếp hạn chế

Cấp độ 4 Dạy, học trực tiếp, hạn chế
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Nhà trường đảm bảo:

Đủ nước uống hợp vệ sinh. Mỗi học sinh có một cốc uống nước, 
đồ dùng cá nhân riêng.

Bố trí đủ và đảm bảo nơi rửa tay với nước sạch và xà
phòng/dung dịch sát khuẩn tay, nhà vệ sinh sạch sẽ, đủ
các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

Tập huấn cho CBGV về công tác PCD, VSCN, VSMT, cách
phát hiện các trường hợp nghi mắc

1.1 Trước khi đón học sinh quay lại học
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Thông qua sổ liên lạc điện tử/hệ thống thông tin liên lạc sẵn có để

tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh:

1.1. Trước khi đón học sinh quay lại học (tiếp)

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; Tổ an toàn COVID-19 của 

cơ sở giáo dục; bộ phận thường trực về công tác y tế trường học;

- Xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy 

ra trong cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn, nêu rõ sự phối hợp với chính 

quyền, y tế địa phương (trạm y tế, trung tâm y tế);

- Cử cán bộ phụ trách y tế trường học, cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn kỹ thuật 

xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

- Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định (nơi 

rửa tay, nhà vệ sinh có đủ xà phòng, nước sạch, thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất 

thải y tế...). Cung cấp nước uống an toàn, ly uống nước riêng....

- Tăng cường các biện pháp thông khí cho phòng học, phòng làm việc.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định. Trang bị cơ số sinh 

phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên.
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1.1. Trước khi đón học sinh quay lại học (tiếp)

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng 

học tập và phương tiện đưa đón học sinh (nếu có) 

theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục cho 

cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, phụ huynh học 

sinh, học sinh trước khi trở lại hoạt động.

- Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

thường xuyên tự theo dõi sức khỏe tại nhà; trường hợp 

có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó 

thở....) thì không đến trường, thông báo nhà trường, chính 

quyền và y tế địa phương nơi cư trú.

- Người làm việc trong cơ sở giáo dục (cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên phục vụ, bảo vệ, nhân viên căn tin, 

bếp ăn...) đảm bảo 01 trong các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19;

+ Đã khỏi bệnh COVID-19;

+ Nếu thuộc nhóm chống chỉ định tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 thì được xét nghiệm tầm soát định kỳ theo quy 

định.
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1.2. Khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp

- Yêu cầu phụ huynh hoặc người đưa đón học sinh 

không vào trong khuôn viên cơ sở giáo dục khi đưa 

đón học sinh (trừ trường hợp đặc biệt như Mưa, 

bão…). 

- Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, cho học sinh rửa 

tay với xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn trước 

khi vào lớp; người có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm 

COVID-19 (sốt, ho, khó thở...) hoặc có yếu tố dịch tễ 

nguy cơ thì không được vào trường, vào lớp.



- - Theo dõi, ghi nhận kịp thời học sinh 
vắng mặt và lý do để xử lý nếu có liên 
quan đến dịch bệnh.

- Phát hiện sớm các trường hợp có 
triệu chứng nghi ngờ nhiễm 
COVID-19 (sốt, ho, khó thở...) để 
thực hiện quy trình xử lý.

- Khuyến khích học sinh, cán bộ quản 
lý, giáo viên, nhân viên đeo khẩu trang 
(trừ khi ăn, uống); riêng học sinh mầm 
non không yêu cầu đeo khẩu trang. 
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1.2. Khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp (tiếp)



- Yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng hoặc sát khuẩn bằng dung dịch khử
khuẩn, đặc biệt trước khi vào lớp (đầu giờ
học, sau giờ giải lao) và khi tan lớp.

- Tăng cường thông khí cho phòng học, 
phòng làm việc (ưu tiên việc mở cửa phòng 
để thông khí tự nhiên).

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn (lau 
chùi) những bề mặt thường xuyên tiếp 
xúc (theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).
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1.2. Khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp (tiếp)



- Kiểm tra, bổ sung kịp thời phương tiện vệ 
sinh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ 
công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Đảm bảo các yêu cầu về giãn cách, hạn chế 
tối đa việc giao tiếp giữa các lớp trong cùng 
khối (tầng), giữa các khối (tầng).
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1.2. Khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp (tiếp)



1.3. Đối với các trường tổ chức đưa đón

người lao động, học sinh

- Khử khuẩn, làm sạch phương tiện sau mỗi 

lần đưa đón người lao động, học sinh.

- Lái xe và phụ xe phải tiêm đủ liều vắc xin và 

phải ghi nhật ký tiếp xúc hàng ngày.

- Kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu người lao 

động, học sinh khai báo y tế, sát khuẩn tay 

trước khi lên xe, đeo khẩu trang trong khi đi trên 

xe.

- Số người trên xe thực hiện theo yêu cầu cụ 

thể về giãn cách phòng chống dịch của từng 

giai đoạn dịch bệnh.
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1.4. Đối với các trường tổ chức bán trú

- Bố trí cho học sinh ngồi ăn theo 

khu vực riêng từng lớp, đảm bảo 

giãn cách phù hợp (khuyến khích 

tổ chức ăn tại phòng học).

- Nếu có tổ chức ngủ trưa cho 

học sinh, bố trí khoảng cách giữa 

2 học sinh đảm bảo tối thiểu 1m;

- Theo dõi, nhắc nhở học sinh 

không tụ tập trong thời gian nghỉ 
trưa
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1.5. Đối với các trường tổ chức nội trú

- Tổ chức truyền thông, hướng dẫn về phòng, 

chống dịch COVID-19 tại khu ký túc xá theo quy 

định.

- Phân công nhân sự thường xuyên kiểm tra, 

giám sát công tác phòng, chống dịch tại khu vực 

ký túc xá.

- Phòng lưu trú phải thông thoáng, sạch sẽ; bố 

trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị 

phục vụ vệ sinh, thùng đựng chất thải có nắp 

đậy, đặt ở vị trí phù hợp, thuận tiện sử dụng.

- Người vào ký túc xá phải khai báo y tế, được 

đo thân nhiệt và đeo khẩu trang;

- Phòng lưu trú phải thông thoáng, sạch sẽ; bố 

trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị 

phục vụ vệ sinh, thùng đựng chất thải có nắp 

đậy, đặt ở vị trí phù hợp, thuận tiện sử dụng.

16



1.6. Đối với các trường tổ chức

căng tin/ bếp ăn

- Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ký cam 

kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 với cơ sở giáo dục, như: 

tiêm đủ liều vắc xin, tự thực hiện và cung 

cấp kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 theo 

quy định.

- Phối hợp thực hiện việc quản lý lịch trình, 

thời gian làm việc của người lao động.

- Yêu cầu người lao động thực hiện 5K.
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Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 
cho giáo viên 



1.7. Các biện pháp khác

- Tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn 

tay đối với người lao động, người đến liên hệ 

công việc trước khi vào trong trường.

- Đối với người đến liên hệ công việc: quy định 

rõ ràng phạm vi di chuyển bên trong trụ sở cơ 

sở giáo dục.

- Trong thời gian làm việc tại trường, người lao 

động tuân thủ 5K và các biện pháp vệ sinh cá 

nhân khác, thông báo ngay với bộ phận y tế nếu 

có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19.
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3. XỬ TRÍ CÁC TRƯỜNG HỢP NGHI 

MẮC, MẮC COVID-19, PHONG TỎA 
DẬP DỊCH.
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1. Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các xã, phường, 

thị trấn thuộc khu vực Cấp 3, Cấp 4

- Trẻ trẻ mầm non, học sinh (gọi tắt là học sinh) tạm dừng đến 
trường. Thời gian thực hiện theo Quyết định áp dụng của cấp có 
thẩm quyền ở địa phương. 

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Chủ động hướng dẫn phụ 
huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà 
theo các hình thức phù hợp trong thời gian không đến trường.

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Thực hiện 
dạy học theo hình thức trực tuyến, kết hợp với các hình thức dạy, 
học do Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và các hình thức học 
khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 
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2. Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các xã, phường, 

thị trấn thuộc khu vực Cấp 1, Cấp 2

- Học sinh, đi học tập trung tại trường: các cơ sở giáo dục phải 
nâng cao ý thức, tăng cường công tác tuyên truyền trong việc 
phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, 
giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Các hoạt động tập thể chỉ tổ chức trong phạm vi lớp, không 
tập trung học sinh toàn trường, đảm bảo giãn cách theo quy 
định. 

- Cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc, triệt để yêu 
cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập -
Khai báo y tế). 
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2. Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các xã, phường, 

thị trấn thuộc khu vực Cấp 1, Cấp 2 (tiếp)

- Thường xuyên theo dõi về tình hình, diễn biến sức khỏe học sinh, ghi nhật ký 
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở đơn vị; đối với những người có 
biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông tin kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch tại cơ sở, khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất khám sàng lọc và cách 
ly y tế, điều trị ngay nếu xét thấy có dấu hiệu nhiễm bệnh. 

- Trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn và 
hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh thân thể. 

- Bố trí phòng cách ly tạm thời, chuẩn bị dụng cụ y tế để sử dụng ngay khi phát 
hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 
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2. Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các xã, phường, 

thị trấn thuộc khu vực Cấp 1, Cấp 2 (tiếp)

- Thường xuyên vệ sinh phòng học, nơi
ăn, ở của học sinh; khuyến khích học
sinh tự trang bị bình, ly uống nước, khăn
lau tay riêng (không dùng chung). Đối
với các đơn vị có tổ chức bán trú nên
trang bị khay thức ăn cho từng cá nhân, 
chia giờ ăn theo ca để tránh tập trung
đông người trong cùng một thời điểm...
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3. Trường hợp phát hiện người nghi nhiễm COVID-19 tại cơ sở 

giáo dục

Khi phát hiện người có một trong các triệu chứng nghi ngờ 
nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở,...) các cơ sở giáo dục cần: 

-Thông báo ngay với Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và cơ quan y tế 
địa phương hoặc đường dây nóng của Trung tâm Y tế, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh để được tư vấn, hướng dẫn và khẩn trương thực hiện theo chỉ 
đạo. Thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người thân của học sinh biết.

- Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn trường hợp nghi ngờ mắc COVID-
19 đeo đúng cách. Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, 
tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

- Thực hiện ngay việc phân luồng lối đi từ khu vực có trường hợp nghi ngờ 
đến phòng cách ly tạm thời. Hướng dẫn trường hợp nghi mắc COVID-19 di 
chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, không 
di chuyển bằng thang máy (đối với những nơi có sử dụng thang máy).
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4. Các phương án xử lý đối với một số tình huống
có thể xảy ra

25

a. Khi có bệnh nhân COVID-19 (F0) trong

trường học

- Phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn y tế tại địa 

phương phong tỏa tạm thời ngay trường học, cơ sở giáo dục và 

đào tạo khi xuất hiện ca bệnh. 

- Khẩn trương báo cáo trường hợp F0 cho cơ quan y tế địa 

phương và phối hợp cách ly ngay F0, đưa F0 đến cơ sở y tế 
điều trị theo quy định. 

- Vệ sinh môi trường, khử khuẩn những nơi F0 có đến/ở/đi qua 
(phòng học, hành lang lớp học, nhà vệ sinh…). 



4. Các phương án xử lý đối với một số tình huống 

có thể xảy ra 

26

a. Khi có bệnh nhân COVID-19 (F0) trong

trường học (tiếp)
- Lập danh sách những người có tiếp xúc gần với F0 (viết tắt là F1), Truy vết F1 triệt 

để tại trường học cũng như trong cộng đồng để thực hiện cách ly và lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. 

- Về thời gian cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 như sau: 

+ Thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày, tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp 

theo.

- + Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau 

rát họng, mất vị giác… thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí 

theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime 

RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 02 lần (lần 1 khi bắt đầu thực 

hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7).



4. Các phương án xử lý đối với một số tình huống 

có thể xảy ra 
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a. Khi có bệnh nhân COVID-19 (F0) trong

trường học (tiếp)

- Phối hợp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả giáo viên, học sinh của 

trường bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR theo quy định của cơ 

quan y tế.

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

F1; tiếp tục rà soát 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.

- Trong khi chờ kết quả xét nghiệm: Giáo viên, học sinh đang có mặt tại 

trường ở nguyên tại chỗ trong lớp và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y 

tế. Ổn định tâm lý của học sinh; nếu cho học sinh nghỉ học thì phải theo thứ 

tự, không để học sinh, phụ huynh tập trung đông trước cổng trường.



4. Các phương án xử lý đối với một số tình huống 

có thể xảy ra 
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a. Khi có bệnh nhân COVID-19 (F0) trong

trường học (tiếp)

- Nếu kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều âm tính với

SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo

dõi sức khỏe trong 14 ngày, Hoạt động của trường trở lại bình thường

sau khi đã chuyển ca F0 đến cơ sở điều trị và thực hiện khử khuẩn, vệ

sinh môi trường. Riêng lớp học có trường hợp F0 tiếp tục hình thức học

trực tuyến hoặc các hình thức học khác phù hợp (do các F1 đã bị cách ly,

không đến trường trong thời gian này).

- Trường hợp kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 có mẫu dương tính (F1 trở

thành F0): Khẩn trương truy vết F1, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Nhà

trường vẫn tiếp tục hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức học

khác phù hợp để xử lý triệt để ổ dịch.



4. Các phương án xử lý đối với một số tình huống 

có thể xảy ra 
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a. Khi có bệnh nhân COVID-19 (F0) trong

trường học (tiếp)

- Trường hợp kết quả xét nghiệm lần 2, của F1 có mẫu

dương tính (F1 trở thành F0 trong thời gian thực hiện cách

ly): Nhà trường thực hiện hoạt động dạy học tập trung;

đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế tiếp tục theo dõi sức

khỏe, thực hiện khai báo y tế hằng ngày đối với cán bộ,

giáo viên, học sinh, sinh viên qua các ứng dụng khai báo y
tế.



4. Các phương án xử lý đối với một số tình huống 

có thể xảy ra 
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b) Khi trường học xuất hiện F1 

- Lập danh sách những người có tiếp xúc gần với F1 (viết tắt là 

F2); 

- Toàn bộ giáo viên, học sinh, sinh viên của lớp học là F2 phải 

cách ly tại nhà, tạm dừng đến trường chờ kết quả xét nghiệm lần 

1 của F1. Nếu kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 và của F2 (nếu 

có) đều âm tính với SARS-CoV-2 thì F2 được kết thúc việc cách 

ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, hoạt 

động của trường trở lại bình thường (riêng F1 thực hiện cách ly y 

tế tại nhà 7 ngày, tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày tiếp 

theo)

- Nếu F1 trở thành F0 thì áp dụng thực hiện điểm a, mục 4, phụ 

lục 1.



5. Yêu cầu đối với phòng cách ly tạm thời
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Có công trình vệ sinh khép kín; 

- Tại cửa phòng bố trí dung dịch sát
khuẩn tay nhanh hoặc bồn rửa tay có
nước sạch và xà phòng, có sẵn khẩu
trang y tế để thuận tiện sử dụng;

Đảm bảo thực hiện phòng chống lây
nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh thông
khí; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm
cửa và bề mặt các đồ vật trong phòng
bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất
tẩy rửa thông thường, nhà vệ sinh sạch
sẽ



5. Yêu cầu đối với phòng cách ly tạm thời
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- Trước cửa phòng có gắn 
biển “PHÒNG CÁCH LY 
TẠM THỜI”;

- Có nội quy phòng cách ly
tạm thời;



5. Yêu cầu đối với phòng cách ly tạm thời (tiếp)

33

Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những 

người không phận sự vào khu vực cách ly; đảm bảo 

an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung 

trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người 

được cách ly và đảm bảo an toàn thực phẩm;

Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định. 

Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy (Thu gom khẩu 

trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng của 

người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối với trường 

hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển 

và xử lý như chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của 

trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải sinh hoạt khác 

vào thùng đựng rác thải thông thường).



Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn 

Ưu
tiên
khử

khuẩn
bằng
cách
lau, 
rửa.

Khử khuẩn bằng
các chất tẩy rửa

thông thường như
dung dịch tẩy rửa
đa năng hoặc các

dung dịch khử
khuẩn có chứa
0,05-0,1% Clo
hoạt tính để lau
các bề mặt tiếp

xúc hoặc sàn nhà; 
dùng cồn 70% để

lau các bề mặt
thiết bị điện tử dễ
bị ăn mòn bởi hóa
chất hoặc có tiết

diện nhỏ

VSMT
, khử
khuẩn
1 lần
trước

khi
học
sinh
quay 
trở lại
trườn

g. 
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Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn (tiếp)

Khử khuẩn khi học sinh đi học:

Bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, 
nút bấm thang máy (02 lần/ngày).

Sàn nhà, phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh...    
(01 lần/ngày hoặc khi cần thiết).

Thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn. 

Tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe ...của
phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đưa, đón
học sinh (nếu có)

Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các
vật liệu không khử khuẩn được.

Bố trí đủ thùng đựng rác, thu gom, xử lý hàng ngày
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Sở Y tế: 

Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh

tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện,

thị xã, thành phố kịp thời xử lý

những vấn đề liên quan đến công

tác phòng, chống dịch COVID-19,

nhất là việc hỗ trợ xét nghiệm

nhanh đối với những trường hợp

xuất hiện F0, F1 ở các cơ sở giáo

dục và đào tạo. Tham mưu phương

án ưu tiên tiêm vắc xin cho cán bộ,

giáo viên, học sinh, sinh viên theo
đúng quy định



TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Sơ Giáo dục: 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các

cơ sở giáo dục triển khai phương

án kiểm soát dịch COVID-19; đảm

bảo an toàn cho học sinh, giáo viên,

người lao động và quy trình xử lý

khi phát hiện F0 tại cơ sở giáo dục;

- Phối hợp ngành y tế và địa

phương giám sát, hỗ trợ việc tổ

chức thực hiện của các cơ sở giáo

dục.



TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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3. Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 các huyện, thị 

xã, thành phố

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các

quy định, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch

của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; theo dõi sát

tình hình dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục

trên địa bàn để can thiệp kịp thời;

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Giáo

dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa

bàn triển khai thực hiện phương án đảm bảo an

toàn phòng chống dịch COVID-19 và quy trình

phát hiện và xử lý trường hợp mắc COVID-19 tại

cơ sở giáo dục; hỗ trợ thực hiện các bước xử lý

khi phát hiện F0, đặc biệt là việc xét nghiệm

kiểm tra COVID-19.



TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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4. Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh: 

- Hỗ trợ các địa phương về chuyên

môn trong thực hiện phương án kiểm

soát dịch COVID-19; đảm bảo an

toàn cho học sinh, giáo viên, người

lao động, quy trình phát hiện và xử lý

trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở

giáo dục;

- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh

trong cơ sở giáo dục để cảnh báo

sớm nguy cơ dịch lây lan rộng.



TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 
thị xã, thành phố:

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế và

Phòng y tế huyện, thị xã, thành phố triển khai

có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch

trên địa bàn.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá công

tác phòng, chống dịch, thực hiện Phương án

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

và Quy trình phát hiện và xử lý trường hợp

mắc COVID-19 tại cơ sở giáo dục;

- Bố trí cán bộ theo dõi, chỉ đạo công tác

phòng, chống dịch , tổng hợp lưu trữ số liệu

báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định về Sở

GDĐT và cơ quan y tế địa phương.
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6. Cơ sở giáo dục

- Trên cơ sở điều kiện thực tế của đơn vị mình,

xây dựng phương án triển khai các biện pháp

kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tại

đơn vị theo hướng dẫn của ngành giáo dục và

ngành y tế; phổ biến, hướng dẫn cho toàn bộ cán

bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động nắm

vững phương án để áp dụng khi xảy ra trên thực

tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, người đứng

đầu chịu trách nhiệm nếu để dịch COVID-19 lây

lan trong cơ sở giáo dục và lây lan ra cộng đồng;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp

phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và

phụ huynh để đồng thuận thực hiện;



42

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6. Cơ sở giáo dục (Tiếp)

- Giữ liên lạc và nhắc nhở phụ huynh học sinh

thông báo ngay cho nhà trường nếu phát hiện

con, em mắc COVID-19;

- Cử cán bộ phụ trách thực hiện xét nghiệm

nhanh kháng nguyên, được Trung tâm Kiểm soát

bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm y tế các huyện, thị

xã, thành phố tập huấn;

- Chuẩn bị cơ số sinh phẩm xét nghiệm nhanh tại

cơ sở giáo dục;

- Triển khai thực hiện nghiêm túc phương án tại

đơn vị (Phụ lục 1); hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Phụ

lục 2).
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7. Giáo viên, người lao động

- Khai báo y tế trung thực, đầy đủ;

- Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ theo 

lịch;

- Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại 

nơi làm việc và nơi lưu trú.



Trân trọng cảm ơn!
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