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HƯỚNG DẪN
Về việc phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020-2021
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày
12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về công
tác y tế trường học;
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GDĐT, UBND tỉnh. Sở
Y tế hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh đầu năm học 2020-2021 như sau:
1. Trước ngày học sinh tựu trường
- Nhà trường phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, bệnh năm học
2020-2021 tại đơn vị.
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và các chất tẩy rửa để thực hiện tổng vệ
sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh tới trường và duy trì thực
hiện vệ sinh hằng ngày.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh trong trường như nơi rửa tay, nước sạch, dung dịch sát
khuẩn, xà phòng, giấy sạch hoặc khăn để lau tay. Bố trí thùng rác có nắp lật
để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay.
- Chuẩn bị nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt và khẩu trang, vật tư y tế, 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 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT; bố
trí nhân viên YTTH, cán bộ y tế để phối hợp xử lý khi có tình huống bất
thường về công tác phòng, chống dịch xảy ra tại đơn vị.
- Chuẩn bị tài liệu và thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh
COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh
đúng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
- Tổ chức tập huấn cập nhật những kiến thức cơ bản về phòng chống
dịch bệnh do COVID-19 gây ra cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong
trường.
- Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc đối tượng
cần phải cách ly y tế (nếu có) phải tuân thủ tuyệt đối cách ly y tế theo đúng
quy định.
- Phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương theo dõi sức khỏe của cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để kịp thời phát hiện và xử lý các trường
hợp nghi ngờ mắc bệnh.
- Yêu cầu các cá nhân trong trường bao gồm cán bộ, giáo viên, nhân

2

viên, thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để tự theo dõi các tiếp
xúc gần, tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng.
2. Trong ngày khai giảng
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh không dự Lễ Khai giảng nếu
có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đo kiểm
tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi tham dự buổi Lễ, khuyến khích
thường xuyên rửa tay, sát khuẩn.
- Hướng dẫn, nhắc nhở việc sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và đeo khẩu
trang đối với khách mời đến tham dự Lễ khai giảng.
- Nhà trường chuẩn bị tài liệu về phòng chống dịch để giáo viên chủ
nhiệm phổ biến kiến thức phòng chống dịch COVID-19 cho toàn bộ học sinh
và nhắc nhở học sinh thường xuyên thực hiện.
3. Khi học sinh đi học
3.1. Đối với nhà trường
- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện
pháp phòng chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra trên các trang thông tin
chính thức của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế, Sở GDĐT để tổ chức
tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bằng nhiều hình thức
khác nhau.
- Hạn chế tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt
động ngoại khóa, tham quan thực tế...
- Khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh sử dụng bình
(chai) nước uống cá nhân; thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, khi tham
gia giao thông và nơi công cộng.
- Đối với các trường có bếp ăn tập thể: Thực hiện ăn chín, uống sôi,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và tuân thủ các quy
định về phòng, chống dịch bệnh.
- Nhân viên bảo vệ nhà trường hạn chế người không có nhiệm vụ vào
trường, nếu khách đến trường có lịch hẹn hoặc trao đổi công tác phải thực
hiện các biện pháp phòng dịch (đo kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách đeo
khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào trường).
- Đối với các phương tiện đưa đón học sinh sau mỗi chuyến đi phải
thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe bằng
chất tẩy rửa. Trên xe phải có bình dung dịch sát khuẩn để học sinh sát khuẩn
tay khi lên xe và trước khi rời xe.
- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thường xuyên rửa tay với nước
sạch và xà phòng hoặc sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tại các thời điểm:
trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi đi vệ
sinh và khi thấy tay bẩn.
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- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh theo dõi sức khỏe của học sinh
để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp bất thường theo quy định của
ngành y tế. Thông tin về sĩ số học sinh đi học hàng ngày của mỗi lớp cần
được nhà trường quản lý chặt chẽ, các trường hợp học sinh nghỉ học cần
thông báo rõ lý do.
- Đảm bảo các phòng học được thông thoáng, tăng cường thông gió tự
nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở
học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn cách theo quy
định; đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không
dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định.
- Hàng ngày nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường,
lớp bằng cách lau nền nhà, tường nhà (nếu có thể), tay nắm cửa, tay vịn cầu
thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong
phòng học, phòng chức năng bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung
dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt
tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp
thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị
cho buổi học tiếp theo.
3.2. Đối với học sinh
- Nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do nhà
trường đề ra. Thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học, trên
đường từ trường về nhà và nơi công cộng.
- Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch
sát khuẩn trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau
khi tháo bỏ khẩu trang, sau khi đi vệ sinh...
- Che mũi, miệng bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo khi ho
hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi; bỏ rác, khẩu trang (nếu có) vào thùng
rác ở nơi quy định.
- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn
tay... nên sử dụng bình nước uống riêng.
- Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở...) phải
thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ, nhà trường và đến ngay cơ sở y
tế để được khám, tư vấn và điều trị.
3.3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh để theo dõi thân
nhiệt và tình hình sức khỏe của học sinh thông qua các hình thức như: điện
thoại, tin nhắn, các trang mạng xã hội...
- Hằng ngày, trước mỗi tiết học giáo viên cần nắm bắt tình trạng sức
khẻ của học sinh. Trong thời gian diễn ra tiết học, giáo viên cần thường
xuyên quan sát tình trạng sức khỏe của học sinh như ho, hắt hơi, mệt mỏi
hoặc bất thường khác về sức khỏe... Nếu thấy bất thường, cần báo ngay cho
cán bộ y tế trường học và cha mẹ học sinh để xử lý.
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- Giáo viên, nhân viên phải thực hiện vệ sinh cá nhân theo quy định
(đeo khẩu trang, sát khuẩn tay...), tự theo dõi sức khỏe và đo thân nhiệt hàng
ngày. Nếu có sốt, ho, khó thở cần báo ngay cho nhà trường và đến cơ sở y tế
để được khám và tư vấn.
- Giáo viên, nhân viên không được đến trường nếu đang trong thời
gian cách ly y tế hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Thường xuyên thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch
và cách tự bảo vệ bản thân cho học sinh.
3.4. Đối với cha mẹ học sinh
- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc kiểm tra sức khỏe, đo
thân nhiệt cho con trước khi đến trường.
- Khi đến trường liên hệ công việc cần tự giác thực hiện và chấp hành
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của nhà trường, không tập trung
đông người trước công trường.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc và phối hợp triển khai và thực
hiện hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở GĐ&ĐT (p/hợp c/đạo);
- UBND các huyện/thành phố (p/hợp c/đạo);
- BGĐ Sở;
- TTYT các huyện/thành phố;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu VT, NVYD.
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