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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong trường học

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS;
- Hiệu trưởng trường TH tư thục Thanh Nguyên;
- Hiệu trưởng các trường mầm non tư thục.

Thực hiện Công văn số 398/SGD&ĐT-GDTrH&GDCN-GDTX ngày 27
tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo
triển khai đến các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Chuẩn bị của nhà trường trong thời gian trước khi học sinh đi học lại
1.1. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường học theo đúng hướng dẫn của Bộ Y
tế và các cơ quan chuyên môn: môi trường xung quanh, phòng học, nhà vệ sinh,
tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt
bàn; phòng chức năng, các thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và học liệu,…
được sử dụng trong hoạt động dạy và học, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm
từ môi trường, lớp học và các phương tiện giáo viên, học sinh sử dụng trong quá
trình dạy, học;
1.2. Chuẩn bị đủ các điều kiện phục vụ giáo viên và học sinh như: thiết bị đo
thân nhiệt qua trán, nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng và dung dịch rửa tay (lưu ý:
chuẩn bị xà phòng, nước rửa tay đặt ở vị trí thuận lợi, nơi giáo viên, học sinh
thường xuyên qua lại để dễ sử dụng như: trước cửa phòng học, phòng thí nghiệm,
nhà ăn, nhà vệ sinh, để lên kệ hoặc giá, có bản ghi rõ “Dung dịch rửa tay” và dán
các tờ rơi hướng dẫn cách rửa tay phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, có hình
thức nhắc nhở giáo viên và học sinh thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đảm bảo thông
thoáng hệ thống thoát nước);
1.3. Tập huấn cho giáo viên, nhân viên công tác phòng, chống dịch bệnh để
hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học; giao nhiệm vụ cho giáo viên
thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh thực hiện theo đúng quy
trình phòng, chống dịch bệnh được Bộ Y tế hướng dẫn;
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1.4. Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế nhà trường,
bảo đảm thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời
gian năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh; trong thời gian dịch bệnh
chưa chấm dứt, các trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh;
tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp học, không tổ chức
dạy bơi cho học sinh ít nhất trong hai tuần khi bắt đầu đi học lại.
2. Các biện pháp chăm sóc sức khỏe của giáo viên và học sinh
2.1. Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của nhà trường, hướng dẫn giáo
viên thực hiện và phối hợp với gia đình học sinh thực hành hằng ngày về các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đặc biệt khuyến khích
học sinh rửa tay thường xuyên, đúng lúc, đúng cách; không đưa tay lên mắt, mũi,
miệng, … và đeo khẩu trang những nơi đông người;
2.2. Xây dựng môi trường vệ sinh, an toàn, hướng dẫn học sinh bỏ rác đúng
nơi quy định, khăn giấy, khẩu trang (nếu dùng 1 lần) phải bỏ ngay vào thùng rác có
nắp đậy và bỏ đúng nơi quy định, có biện pháp xử lý học sinh vi phạm;
2.3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi đưa đón học sinh:
- Đối với các trường có dịch vụ đưa, đón học sinh bằng xe ô tô: mỗi ngày hai
lần, sau mỗi chuyến đưa, đón học sinh phải tiến hành khử khuẩn tay nắm cửa xe,
tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe; thực hiện nghiêm các yêu cầu quy định về an toàn
vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đón học sinh;
- Đối với học sinh tự đi học hoặc do gia đình đưa đón: gia đình học sinh có
trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
2.4. Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường (bao gồm cả:
giáo viên, nhân viên, học sinh); thực hiện việc giao nhận trẻ em, học sinh (nếu có)
tại cổng trường; có biện pháp phù hợp không cho người lạ vào trường.
3. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại
3.1. Trước khi học sinh đến trường, gia đình phải kiểm tra thân nhiệt cho
học sinh (bảo đảm chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường); học sinh không đến
trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe;
3.2. Khi học tập ở trường, giáo viên hướng dẫn (tổ chức cho học sinh thực
hành theo từng lớp học), theo dõi và thuờng xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; lãnh đạo nhà
trường nếu phát hiện có học sinh không bình thường về sức khỏe (nhất là có một
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trong các triệu chứng của dịch COVID-19) phải báo cáo đến các cấp quản lý và cơ
quan chức năng để phối hợp và có biện pháp xử lý ngay;
3.3. Kết thúc mỗi buổi học, duy trì việc thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường,
lớp theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng và các vật
dụng cần thiết khác để chuẩn bị tốt cho buổi học tiếp theo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường học khẩn
trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT Bình Thuận;
- UBND thành phố;
- Phòng Y tế thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- Lưu: VT, TH (Huy).
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