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PHƯƠNG ÁN 

Về việc xử trí các tình huống diễn biến của dịch Covid-2019  

có thể xảy ra trong trường 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phú về 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây 

ra;  

 Thực hiện Công văn số 1052/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh nCoV trong trường 

học; 

 Thực hiện Công văn số 120/SLĐTBXH-GDNN ngày 11/02/2020 của Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường phòng chống dịch 

bệnh nCoV trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang xây dựng Phương án xử trí các 

tình huống diễn biến của dịch Covid-2019 và dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra 

trong trường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU 

 1. Mục đích 

 - Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Y tế và Sở Y tế về công tác phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 - Ngăn ngừa lây lan và phát hiện sớm các tình trạng nghi ngờ do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra. 

 - Đảm bảo xử lý tốt các tình huống tình huống diễn biến của dịch Covid-2019 và 

dịch bệnh mùa đông xuân có thể xảy ra trong trường. 

 2. Yêu cầu 

 - Các đơn vị trong nhà trường phải triển khai, tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, 

nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên về Phương án xử trí. 

 - Đảm bảo trang bị đầy đủ cơ số thuốc và vật tư y tế cần thiết, bố trí nhân viên y 

tế trực thường xuyên để triển khai Phương án có hiệu quả. 

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN  

 1. Tình huống thứ nhất: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường 

 Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Xây dựng Kế hoạch phòng chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp và họp hội đồng nhà trường để triển khai kế hoạch. 



Ban chỉ đạo nắm chắc thông tin dịch bệnh, tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch. Chỉ đạo kịp thời các biện pháp ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. 

Điều tra giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên tổ chức khoanh vùng 

và xử lý ổ dịch theo quy định, không để dịch lan rộng, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong 

do dịch gây ra. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trong nước và các địa 

phương lân cận. Thiết lập đường dây nóng tại trường, đảm bảo thông tin. 

Tổ chức trực dịch 24/24 đảm bảo nắm chắc diễn biến dịch bệnh một cách nhanh 

nhất, dự báo khả năng và mức độ nguy hiểm của dịch tại nhà trường. Nhà giáo dùng 

nguồn tư liệu từ trang Web của trường và các kênh thông tin của Bộ y tế, Sở y tế tỉnh 

để giảng dạy cho học sinh, sinh viên 1 tiết về cách phòng chống dịch viêm đường hô 

hấp cấp. 

Tiến hành tổng vệ sinh và khử khuẩn lớp học và các phòng chức năng vào ngày 

thứ 6 hàng tuần. Khuyến cáo cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên 

khử trùng tay trước khi vào nơi làm việc và học tập, đeo khẩu trang trong suốt thời gian 

làm việc và học tập tại trường; khuyến cáo học sinh, sinh viên mang bình nước riêng 

để uống. 

Cung cấp đầy đủ nước sạch và xà phòng rửa tay ở các nhà vệ sinh. Tăng cường 

giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo cơm canh và nước uống ấm cho học sinh, 

sinh viên. 

Hằng ngày, giám sát cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên 

nghỉ ốm (đặc biệt là lý do sốt và báo cáo sĩ số về bộ phận y tế trường). Kiện toàn ban 

chỉ đạo phòng chống dịch, duy trì các đội cơ động và được tổ chức tập huấn, diễn tập 

sẵn sàng các biện pháp ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra. 

Duy trì và nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo. Xây dựng thông điệp 

truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường. Đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà 

giáo, người lao động và học sinh, sinh viên không hoang mang, lo lắng. 

Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị … để chủ động, kịp thời ứng phó khi 

dịch xảy ra. Báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng tình hình dịch bệnh để xử trí. 

1. Tình huống thứ 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường  

Ban chỉ đạo phòng chống dịch họp hàng tuần và đột suất để triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch; 

Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do 

chủng mới của virus Covid-19 gây ra; 

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường 

hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường 

hợp tiếp xúc; Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch; 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung 

cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên không hoang 

mang lo lắng; phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; thực 

hiện Báo cáo theo quy định. 



2. Tình huống thứ 3: Dịch bệnh lây lan trong trường 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp 

tích cực triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong nhà trường; 

Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học, hạn chế 

đi lại khi không cần thiết, phòng bệnh rộng rãi; Duy trì các hoạt động tiêu độc, khử 

trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trên người và môi trường; 

Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho Ban Giám 

hiệu các biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời; Phối hợp với 

ngành Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới 

của vi rút Covid-19 gây ra trong trường; 

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường 

hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi sức khỏe những trường hợp tiếp 

xúc; 

Thường xuyên cập nhập các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo 

phòng chống dịch cho phù hợp với thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên 

không hoang mang lo lắng, phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng 

bệnh; 

Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện 

về Ban Giám hiệu để có phương án xử lý. 

3. Tình huống thứ 4: Sau khi đẩy lui được dịch 

Phối hợp với cơ quan chức năng tiêu độc khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trên 

người và môi trường. 

Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch, phân tích 

nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn, ưu, nhược điểm trong quá trình chống dịch. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban chỉ đạo triệu tập họp các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện Phương án. 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, các trưởng đơn vị triển khai Phương 

án đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban 

chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong trường để thực hiện hiệu quả Phương 

án khi có tình huống xảy ra.  

Trên đây là Phương án xử trí các tình huống diễn biến của dịch Covid-2019 có 

thể xảy ra trong trường, đề nghị Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên, người lao động 

và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Phương án này./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở LĐTB&XH tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở y tế tỉnh Khánh Hòa; 

- TT kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa; 

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Đăng cổng thông tin, Website; 

- Lưu: VT, YT, TCHC. 

                                                                              

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Hải 
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