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KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạch động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Căn cứ công văn số 246/SGDĐT-CTTT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về vệc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Cô- rô-na gây ra;
Căn cứ công văn số 55/PGDĐT-CTTT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của phòng
Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về vệc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ váo tình hình thực tế, trường Tiểu học Trà Nóc 2 xây dựng kế hoạch triển
khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Cô
rona gây ra tại đơn vị như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập
và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, giáo viên, nhân viên, trong nhà trường.
2. Mục tiêu cụ thể
- Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên,cán, bộ, giáo viên, nhân viên
nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ
mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào học đường.
- Phối hợp với ngành y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền giáo
dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh
về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
- Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều
kiện vệ sinh học đường, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất sẳn sàng đáp ứng kịp thời với
các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.
3. Yêu cầu
- Các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch phải đảm bảo đúng theo Chỉ thị,
Công văn, Hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, tránh gây hoang mang cho cán bộ,
giáo viên và học sinh.
- Báo cáo kịp thời các vấn đề nảy sinh, các trường hợp nghi vấn nhiễm hoặc bị
nhiễm vi rút về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị, cấp trên để xử lý kịp thời.
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- Thực hiện nghiêm việc sử dụng các thiết bị y tế, các cơ sở vật chất được cung
cấp tại đơn vị cho công tác phòng chống và xử lý dịch. Đảm bảo sử dụng hiệu quả đúng
mục đích và tránh lãng phí.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ; phối hợp
chặc chẽ với tạm y tế phường, các cơ quan, đoàn thể có liên quan theo dõi tình hình
diễn biến dịch bệnh và triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong nhà
trường.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, nâng cao năng lực nhân viên
y tế trường học; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn phòng, chống
dịch bệnh và nâng cao sức khẻo đối với trẻ em, học sinh.
- Thực hiện túc của Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch các cấp. Thực hiện chế
độ báo cáo theo quy định.
2. Công tác tuyên truyền
- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Trung
ương, địa phương và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của ngành giáo dục để cán bộ
quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu,nội
dung công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và cộng đồng để phối hợp
phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe cho học sinh và cộng đồng.
- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyến nhằm thông tin đầy đủ tình hình dịch
bệnh, mức nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch bệnh… giúp cho cha mẹ học sinh
và học sinh không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh
đối phó với dịch bệnh.
3. Công tác phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh
- Phối hợp với ngành y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng, chống dịch
bệnh; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn của trường, cung cấp đủ nước uống, nước
sạch cho CB,GV,NV và học sinh thường xuyên làm vệ sinh môi trường, khử khuẩn lớp
học; kịp thời phát hiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp
- Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh, phải thông báo ngay cho
cơ quan y tế địa phương và phòng giáo dục và Đào tạo.
- Phối hợp chặc chẽ với chính quyền địa phương, các đoàn thể thực hiện phòng,
chống dịch bệnh trong nhà trường và địa phương.
- Phối hợp chặc chẽ với cha mẹ học sinh vả triển khai các giải pháp để kịp thời
phát hiện những trường hợp học sinh có nguy cơ hoặc các dấu hiệu bị bệnh để kịp thời
phối hợp với cơ sở y tế khám và điều trị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống và phối hợp các hoạt động xử lý
dịch bệnh; chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trong nhà trường thực hiện triển khai các
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biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát các công tác có liên quan đến
phòng, chống dịch.
2. Các tổ khối chuyên môn đoàn thể xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai cụ
thể tại bộ phận mình theo kế hoạch chung của nhà trường; thường xuyên hoặc đột xuất
báo cáo về ban chỉ đạovề tình hình phòng, chống dịch bệnh khi được yêu cầu; thực
hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác phòng,
chống và xử lý dịch bệnh.
Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại trường Tiểu học Trà Nóc
2. Kế hoạch này sẽ được triển khai tới tất cả cán bô, giáo viên và công nhân viên trong
toàn trường. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Các tổ, khối, đoàn thể nhà trường (th/h);
- Lưu VT./.

(Đã ký)
Lê Thị Huỳnh Giao
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