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TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 181/THPTCVA

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: điều chỉnh các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng
- Giáo viên chủ nhiệm, BDD CMHS các lớp
Để chuẩn bị cho việc học sinh đi học tập trung trở lại từ ngày 23/11/2021
và tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid 19, THPT Chu Văn An hướng dẫn một số nội dung cụ thể như
sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Rà soát, bố trí đảm bảo cơ sở vật chất trường học, thực hiện công tác vệ
sinh môi trường, phun khử khuẩn
- Phòng học, lớp học phải được thông khí và khử khuẩn, tiêu trùng theo
khuyến cáo của cơ quan y tế;
- Tổ chức phát quang bụi rậm trong trường và quanh trường; khơi thông
cống rãnh, không để đọng nước; các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Thường xuyên vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong nhà trường; thực
hiện thu gom rác hàng ngày để đảm bảo môi trường trường học sạch sẽ.
- Tiếp tục vệ sinh trường lớp bằng cách phun khử khuẩn và lau sạch
những vị trí học sinh thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, bàn ghế, tay vịn cầu
thang, tay vịn lan can, dụng cụ học tập,...) bằng dung dịch xà phòng hoặc nước
khử khuẩn trước khi học sinh tựu trường 02 ngày (dự kiến sáng ngày
21/11/2021).
- Mỗi ngày hai lần, trước và sau giờ học các lớp tổ chức lau khử khuẩn
nền nhà, bàn ghế, đồ dùng, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học,
phòng chức năng, lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can.
- Tổ Văn phòng rà soát, kiểm tra, thay thế để bố trí đủ thùng đựng chất
thải có nắp đậy kín; có đủ xà phòng, nước rửa tay, dung dịch khử khuẩn, các
trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. Đồng thời tăng cường thông khí tại
lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, buộc gọn toàn bộ rèm cửa.
- Đảm bảo đủ xà phòng, nước rửa tay tại vị trí các vòi nước; bố trí đủ
dung dịch rửa tay sát khuẩn cho học sinh sử dụng tại các phòng học; niêm yết bộ
quy trình vệ sinh phòng, chống dịch có hình ảnh (rửa tay, cách sử dụng khẩu
trang,…) tại phòng học, khu vực vệ sinh, các vị trí bồn rửa tay; niêm yết các nội
dung và băng zon tuyên truyền tại bảng tin và lan can các khu lớp học .
- Chuẩn bị khẩu trang y tế tại phòng y tế (tối thiểu 10 hộp).

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh hằng ngày.
- Chuẩn bị vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu tại
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công
tác Y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
Chuẩn bị 01 phòng riêng để cách ly học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên khi có
biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần thiết).
- Trang bị tài liệu cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường
những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
2. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực hiện
thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các qui định về phòng, chống dịch
Covid 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố để bảo vệ
sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện việc khai báo y tế trung
thực, đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến/trở về từ các vùng có dịch
Covid 19, nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe (sốt, ho, khó thở,…) kịp thời
liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe
và áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp.
- Chuẩn bị 01 bình nước uống riêng khi đến trường.
3. BCH Đoàn TN, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế tổ chức đón và đo thân
nhiệt cho học sinh ngoài cổng trường, cha mẹ học sinh không vào trong trường.
4. Xây dựng kế hoạch thực hiện các phương án dạy học trong tình hình
mới, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, bảo đảm thực hiện chương
trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 theo Quyết
định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh. Hạn chế tổ chức các
hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại; tổ chức
sinh hoạt chào cờ đầu tuần tại lớp học; các hoạt động được tổ chức phải tuân thủ
đầy đủ các biện pháp phòng dịch.
II. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CHA MẸ HỌC SINH
1. Thường xuyên theo dõi, nắm vững thông tin cơ bản về dịch bệnh
Covid-19 từ các kênh thông tin chính thống; giữ liên lạc thường xuyên với giáo
viên chủ nhiệm lớp của con, em mình hoặc người có trách nhiệm của nhà trường
để thông tin kịp thời khi có trường hợp đặc biệt xẩy ra.
2. Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở con, em mình về các biện pháp vệ
sinh, phòng, chống dịch bệnh và các thông tin, nội dung yêu cầu của nhà trường;
3. Cha mẹ học sinh tự kiểm tra, theo dõi nhiệt độ hằng ngày cho con; Nếu
có biểu hiện bất thường về sức khỏe (sốt, ho, khó thở,…) thì chủ động cho con
nghỉ học, báo nghỉ cho nhà trường, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để
được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng biện pháp cách ly y tế
phù hợp. Học sinh không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại
nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế;
4. Giữ nhà cửa thông thoáng, phát quang bụi rậm, không để nước đọng,
các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín, khử khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y

tế, tăng cường thông khí tại nhà bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử
dụng điều hòa;
5. Trong trường hợp gia đình có người có biểu hiện bất thường về sức
khỏe (sốt, ho, khó thở,…), nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với Covid19 thì chủ động cho con nghỉ học, báo cáo nhà trường và thực hiện theo hướng
dẫn của cơ quan y tế địa phương;
6. Tuân thủ các quy định của nhà trường về việc đưa đón học sinh.
III. CÁC NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH
1. Tại nhà, trước khi đến trường
- Cán bộ, giáo viên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh hướng dẫn học sinh
thực hiện tại nhà:
+ Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
+ Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín đủ dinh dưỡng.
+ Thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày; nếu thấy ho, sốt và khó thở phải chủ
động thông báo, nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe, liên hệ với y tế địa
phương để được hướng dẫn chi tiết.
- Trước khi đến trường, ngoài việc chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập, cần
chuẩn bị: khẩu trang đạt tiêu chuẩn (khuyến khích sử dụng khẩu trang vải dùng
nhiều lần), bình nước cá nhân để sử dụng khi đến trường.
2. Trong thời gian ở trường học
- Học sinh khi đến trường phải rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy
theo quy trình 6 bước của Bộ Y tế hoặc rửa tay khô bằng dung dịch sát khuẩn tại
các thời điểm: trước khi vào lớp, sau khi học tiết Thể dục (tiết thực hành), sau
khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.
- Thực hiện kiểm tra thân nhiệt ít nhất một lần/ngày.
- Hàng ngày, trước khi vào giờ học, được giáo viên điểm danh và hỏi học
sinh có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên đưa
ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi.
- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn
tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn
giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.
- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Không
dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay...
- Nghiêm cấm khạc nhổ bừa bãi.
- Khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang vải đạt tiêu chuẩn đúng cách khi đi
trên đường đến trường, trên đường về nhà và đến những nơi đông người.
- Không được ăn quà vặt trong trường, không mang đồ ăn đựng bằng túi
nilon, hộp xốp... vào trường học để hạn chế lượng rác thải trong trường.
- Thực hiện vệ sinh lớp học theo phân công của giáo viên chủ nhiệm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên chủ nhiệm
- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch tại lớp chủ
nhiệm. Hàng ngày có mặt tại lớp trước 6h50 kiểm tra tình hình sức khỏe, các
dụng cụ cá nhân phòng chống dịch của học sinh.
- Cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các
ngành về phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh
của lớp chủ nhiệm, đôn đốc nhắc nhở, giám sát học sinh việc rửa tay trước mỗi
buổi học, việc vệ sinh lớp, lau chùi bàn ghế, tay nắm cửa, lan can hành lang
trước khi ra về. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, y tế để báo cáo thông
tin hàng ngày về sức khỏe của học sinh.
- Báo cáo, cam kết và chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc đảm bảo
các điều kiện tốt nhất trong phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh lớp chủ
nhiệm.
- Phối hợp hiệu quả với cha mẹ học sinh trong việc đo thân nhiệt của học
sinh trước giờ đến lớp, đôn đốc, nhắc nhở các em thực hiện các khuyến cáo của
Bộ y tế, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các nội dung yêu cầu của nhà
trường.
2. Các giáo viên bộ môn
- Chịu trách nhiệm về các yêu cầu của quy trình phòng chống dịch trong
tiết dạy của mình: Lên lớp đúng giờ, kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh
đầu giờ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện rửa tay khi vào tiết của học sinh. Đối
với các tiết học thực hành, các giờ học Thể dục, GDQP.. giáo viên bộ môn phải
trực tiếp giám sát việc rửa tay sau mỗi tiết học của học sinh.
- Các thầy cô được phân công làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc rửa
tay của học sinh tại các điểm vòi nước phải thực hiện nghiêm túc chức trách
nhiệm vụ, có mặt tại các điểm được phân công trước 6h20, hướng dẫn, đôn
đốc học sinh rửa tay theo quy trình.
3. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Lên lịch phân công BCH Đoàn trường và Chi đoàn giáo viên trực đón
học sinh đầu giờ, trực giám sát học sinh rửa tay tại các điểm vòi nước.
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện vệ sinh , thực hiện các hướng dẫn
về phòng chống dịch tại các lớp.
- Báo cáo, cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp ủy về nhiệm
vụ chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tại các chi đoàn.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, xử lý kịp thời những nhiệm vụ và
công việc liên quan đến phòng chống dịch Covid – 19 tại các chi đoàn học sinh.
-Chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hướng
dẫn này.
4. BCH Công đoàn
- Báo cáo, cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp ủy, BGH về
nhiệm vụ chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tại các tổ công đoàn.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, xử lý kịp thời những nhiệm vụ và
công việc liên quan đến phòng chống dịch Covid – 19 đối với cán bộ, giáo viên
và người lao động.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công đoàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
hướng dẫn này. Chịu trách nhiệm cùng BGH nhà trường kiểm tra, giám sát việc
thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống dịch của các công
đoàn viên.
5. Tổ Văn phòng.
-Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phối hợp cùng các cơ quan
chức năng trong công tác phòng dịch khu vực trong và ngoài nhà trường.
-Chỉ đạo, quán triệt tổ Bảo vệ trong việc trực trường, kiểm soát việc đưa
đón học sinh đầu giờ, cuối giờ không để người lạ và phụ huynh vào khu vực bên
trong cổng trường
6. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 nhà trường
Tổ chức chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra giám sát các bộ phận
thực hiện thực hiện.
Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục, đảm bảo thực hiện chương trình
theo khung thời gian năm học.
Nhà trường yêu cầu các bộ phận nghiêm túc triển khai hướng dẫn này đến
toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh cùng thực
hiện./.
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