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KẾ HOẠCH
DIỄN TẬP PHÒNG, CHÓNG DỊCII COVID-19
Căn cứ Công văn sổ 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hưởng
dân phòng chông dịch Covỉd-19 tại cơ quan, đơn vị;
Trường THPT Nguyễn Khuyến xây dựng Kế hoạch diễn tập phòng, chống
dịch Covid-19 tại đơn vị cụ thể như sau:
1. MỤC TIÊU

1.1 Mục tiêu chung
- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép hạn
chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động bình thường của đơn vị.
- 100% cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường được trang bị kiên
thức 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.
1.2 Yêu cầu
Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nắm chắc hiểu
đúng về tình hình dịch bệnh từ đó tích cực tuyên truyền, chủ dộng có biện pháp
phòng ngừa dịch bệnh đúng đắn, trách nhiệm cho bản thân, gia đình và cộng đồng
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
1.3 Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo các mức độ nguy
cơ.
- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19
theo các phương án.
2. KẾ HOẠCH DIỄN TẬP

- Tổ chức phổ biến nội dung kiến thức, kỹ năng nhận biết, cách xử trí tình
huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cho giáo viên, người làm việc trong nhà
trường theo một số tài liệu:
+ Quyết dịnh số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban
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hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19; sổ tay bảo đảm an
toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (Ban hành theo Quyết
định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); Tài liệu
truyền thông.
+ Nâng cao năng lực phòng chống dịch, bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo
viên, nhân viên, người lao động trong trường học (Ban hành kem theo Quyết dịnh
số 3822/QD-BGDDT ngày 23/11/2020 của Bộ trường Bộ GD&ĐT); Tài liệu
truyền thông hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 dành cho tre em mầm
non và học sinh phổ thông (Ban hành kem theo Quyết dinh sổ 3822/QĐ-BGDĐT
ngày 23/11/2020 của Bộ trường Bộ GD&ĐT); Danh mục những việc cần làm dể
phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.
+ Hướng dẫn số 6666/BYT- MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn
phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan đơn vị.
+ Phụ lục: Những việc đơn vị cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
+ Hướng dẫn thực hiện vệ sinh khử khuẩn và quản lý chất thải.
+ 100% CB, GV, NV viết cam kết thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid19 của người lao động với người sử dụng lao động nãm học 2021-2022.
+ Tổ chức diễn tập trực tuyến cho giáo viên, nhân viên của nhà trường công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường ưong
trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 để thực hiện đúng
hướng dẫn phòng, chống dịch tại nhà trường.
- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bênh Covid-19 bằng cách phối hợp
hoạt động ngoại khóa, tích hợp trong giảng dạy các bộ môn, in pano, áp phích treo
những nơi dễ nhìn và có nhiều người qua lại, in quy trình rửa tay để trước các vòi
nước; dùng tài liệu, clíp của Bộ Y tế giới thiệu công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 để tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong
toàn trường.
- Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh qua các kênh
thông tin mạng xã hội, sổ liên lạc điện tử, ... để cùng với gia đình theo dõi sức khỏe
học sinh; cung cấp thông tin về hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường, địa
phương và các vùng lân cận.
- Liên hệ với trạm y tế phường 12, TTYT quận 10 để được hướng dẫn, phối
hợp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trường.
- Xây dựng Kế hoạch tầm soát và diễn tập các tình huống khi có giáo viên và
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học sinh bị F0, Fl, phối hợp trạm y tế phường 12, TTYT quận 10 có phương án cụ
thể tổ chức cách ly các trường họp F0 và báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Covid quận 10.
3. SƠ ĐỒ DIỄN TẬP DI CHUYỂN 1 CHIỀU CỦA GV, NV, HS, CMHS

Trên đây, là Kế hoạch diễn tập công tác phòng chống dịch Covid-19 trường
THPT Nguyễn Khuyến khi đón học sinh học trực tiếp trở lại năm học 2021 – 2022,
đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Sở Giáo Dục và Đào tạo;
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Q10;
- Trạm y tế P12, TTYT Q10;
- Ban An toàn Covid-19 trường NK;
- Lưu VT.

Võ Thị Hồng Lan
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