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KẾ HOẠCH
Ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
thành phố Nha Trang
Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-SGDĐT ngày 14/02/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Khánh Hòa về ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong các cơ sở giáo dục tỉnh
Khánh Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nha Trang xây dựng Kế hoạch
ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục thành phố
Nha Trang với các nô ̣i dung sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong toàn ngành GDĐT thành
phố trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Thông tin kịp thời, chính xác để nâng
cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ
huynh học sinh toàn tỉnh được biết để dự phòng cho bản thân, gia đình, nhà trường
và cộng đồng. Phát hiện sớm các trường hợp nhiễm Covid-19, xử lý kịp thời
không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong.
2. Mục tiêu cụ thể
- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa
phương, với các đơn vị và cơ sở giáo dục thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh,
Sở GDĐT và của UBND thành phố.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho phụ huynh và học sinh;
đẩy mạnh sự phối hợp, kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lí với các nhà
trường, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong toàn
Ngành.
- Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế; không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan
trong các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.
II. NỘI DUNG
1. Công tác thông tin, truyền thông

- Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo của ngành
Y tế về phòng, chống dịch thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của ngành.
Thông báo đến các trường học đường dây nóng của ngành để tiếp nhận và cung
cấp thông tin về tình hình dịch bệnh.
- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành khi đi đến tới các vùng có dịch.
- Tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện hướng dẫn giám sát và phòng
chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn
ngành.
- Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành hạn chế
tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phương
tiện phòng hộ cá nhân.
2. Công tác giám sát, dự phòng
- Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
(CBGVNV, HS) nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; giám sát
chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, ngăn
chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.
- Phối hợp với ngành Y tế địa phương tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp
học; tổ chức khử khuẩn toàn bộ lớp học, các công trình cấp nước, nhà vệ sinh, bếp
ăn tập thể, thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi tại trường học.
- Chỉ đạo, hướng dẫn CBGVNV, HS thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của
Bộ Y tế về phòng ngừa Covid-19 như:
(1) Nếu đang có dấu hiệu như sốt, ho hoặc khó thở, cần tránh đi lại, du lịch.
Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh, cần đến ngay cơ
sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cần chia sẻ thông tin
về lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.
(2) Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch (hoặc dung dịch rửa
tay có chứa cồn), hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Hạn chế tiếp xúc với
những người bị ho, sốt. Cho học sinh bị sốt nghỉ học và theo dõi chặt chẽ tình hình
diễn biến bệnh; học sinh chỉ đi học khi có xác nhận đủ điều kiện của cơ quan y tế.
(3) Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu
tay áo. Sau khi sử dụng xong khăn giấy, vứt các khăn giấy lau mũi miệng vào
thùng rác riêng có nắp đậy rồi rửa tay.
(4) Nếu thấy có dấu hiệu ốm, sốt, ho khi đi lại, cần thông báo ngay cho nhân
viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.
(5) Chỉ sử dụng các loại thực phẩm đã được nấu chín.
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(6) Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, tránh tiếp xúc trực tiếp với vật
nuôi, động vật hoang dã.
(7) Đeo khẩu trang khi đi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có
triệu chứng bệnh.
- Không tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khóa, tham quan dã ngoại, trải
nghiệm; CBGVNV, HS hạn chế tối đa đến các hoạt động lễ hội, chỗ đông người.
- Chỉ đạo các trường phối hợp với ngành Y tế trong việc trưng dụng trường
học để triển khai bệnh viện dã chiến, khu cách ly điều trị khi cần thiết.
3. Xử lý các tình huống
Các trường học xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo từng cấp độ sau:
Cấp độ 1: Chưa có trường hợp bệnh trong trường học
- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế trường học
về kỹ thuật giám sát, biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách phối hợp xử lý ổ
dịch.
- Xây dựng thông điệp truyền thông; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,
phổ biến kiến thức, kịp thời cung cấp thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid19 theo tài liệu tuyên truyền của ngành Y tế để CBGVNV, HS không hoang mang
lo lắng.
- Khuyến cáo 100% CBGVNV, HS đeo khẩu trang (có thể dùng khẩu trang
vải sạch sẽ hàng ngày), rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh trong trường học;
đảm bảo các điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra.
Cấp độ 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nhà trường tiến hành họp hàng ngày
hoặc đột xuất khi có phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh mới; tăng
cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do Covid-19
gây ra; phối hợp tích cực với ngành Y tế địa phương triển khai các hoạt động
phòng chống, cách ly, điều trị với các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ.
- Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh tại các trường học để
phối hợp với cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời.
Cấp độ 3: Dịch bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trong trường học (nhưng
vẫn trong tầm kiểm soát)
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh của nhà trường tiến hành họp hàng
ngày; tiếp tục giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do
Covid-19 gây ra; phối hợp với ngành Y tế địa phương khoanh vùng ổ dịch và cho
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học sinh nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi bắt buộc với
toàn bộ CBGVNV, HS trong các cơ sở giáo dục có ổ dịch; triển khai các hoạt
động phòng, chống, cách ly, điều trị với các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi
ngờ.
- Thường xuyên cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo
phòng chống dịch cho phù hợp; thông tin chính xác để cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh không hoang mang lo lắng; có phương án, đảm bảo điều kiện,
biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng trong trường
học.
Cấp độ 4: Dịch bùng phát nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn tỉnh vượt
quá khả năng đáp ứng tại chỗ của thành phố
- Tiếp tục các hoạt động phòng, chống, cách ly, điều trị với các trường hợp
mắc bệnh cũng như nghi ngờ.
- Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GDĐT.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra (Ban Chỉ đạo) tăng
cường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch và văn bản chỉ đạo
của UBND tỉnh, Sở GDĐT cũng như của UBND thành phố;
- Tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế các trường học về kiến thức,
kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.
- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; công tác chỉ đạo
về phòng, chống dịch bệnh của thành phố, của tỉnh và toàn quốc trên Trang thông
tin điện tử của ngành; cung cấp thông tin cho Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố về tình
hình và hoạt động phòng, chống dịch bệnh của toàn ngành.
- Tăng cường kiểm tra công tác chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện kế
hoạch tại 100% các trường trực thuộc; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh của ngành theo quy định.
- Xử lý nghiêm túc các sai phạm và biểu dương, khen thưởng kịp thời cá
nhân, tập thể trong ngành giáo dục triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Các trường trực thuộc
- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo tại trường.
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình dịch
bệnh và cách phòng tránh; về công tác chỉ đạo và kết quả phòng, chống dịch bệnh
qua các phương tiện thông tin của nhà trường (Trang thông tin điện tử, mạng xã
hội, bản tin, tại các lớp học, sổ liên lạc điện tử...)
- Xây dựng kế hoạch và phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch
bệnh Covid-19. Phân công giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với phụ
huynh, học sinh để nắm bắt tình hình và theo dõi sức khỏe, tình hình dịch bệnh
của địa phương và của gia đình học sinh nơi cư trú.
- Phối hợp với ngành Y tế địa phương thực hiện phun hóa chất khử trùng vệ
sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.
- Tăng cường trang thiết bị, dụng cụ y tế, thiết bị thiết yếu của các nhà
trường đảm bảo việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh.
- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực 24/24 giờ tại đơn vị để cập
nhật thông tin về dịch bệnh; tổng hợp báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào
tạo theo quy định.
4. Chế độ thông tin báo cáo
Các đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh tại đơn
vị theo từng buổi, báo cáo kịp thời trường hợp bất thường, khẩn cấp ngay trong
buổi bằng điện thoại, Email với cơ quan y tế địa phương và Phòng GDĐT khi có
yêu cầu để tổng hợp báo cáo Sở GDĐT, UBND thành phố, điện thoại:
02583.822.104; di động: 0905.208.642 (đ/c Trần Nguyên Lập), 0982.707.714 (đ/c
Nguyễn
Phương
Nguyên);
Email:
tnlap.nt@khanhhoa.edu.vn
hoặc
npnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn.
Trên đây là Kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trong
các cơ sở giáo dục thành phố Nha Trang. Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các
trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Khánh Hòa (VBĐT-báo cáo);
-UBND thành phố (VBĐT-báo cáo);
- Các tổ chuyên môn Phòng GDĐT (VBĐT-thực hiện);
- Các trường trực thuộc (VBĐT-thực hiện);
- Cổng TTĐT phòng GDĐT;
- Lưu: VT, Nguyên.
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