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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch số 250/KH-CĐKTCN  

 

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-CĐKTCN ngày 03/3/2020 của Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong trường học, ký túc xá. Nhà trường thông báo nội dung cụ thể như sau: 

I. TRƯỚC KHI HỌC SINH, SINH VIÊN TRỞ LẠI TRƯỜNG 

1. Phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án 

- Tổ chức vệ sinh toàn trường trước khi phun thuốc khử khuẩn, mở cửa thông 

thoáng các phòng học. 

- Tổ chức khử khuẩn nhà trường, các trung tâm, ký túc xá (theo kế hoạch 141 đã 

triển khai).  

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh, sinh viên và nhà giáo 

như:  

+ Đảm bảo đủ nước sạch, nước uống và nơi rửa tay. 

+ Đảm bảo bố trí thùng rác có nắp lật ở những nơi dễ tiếp cận (tất cả các thùng 

rác phải có nắp đậy)  

+ Để dung dịch sát khuẩn trên giá, kệ và treo biển báo "Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh", đồng thời có hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng. (vị trí đặt nước sát khuẩn được 

quy định trong Kế hoạch 141/KH-CĐKTCN). 

-  Đảm bảo đủ trang thiết bị y tế cho phòng cách ly. 

2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm các 

lớp triển khai: 

- Thông báo cho phụ huynh học sinh và sinh viên chuẩn bị một số đồ dung như: 

khẩu trang (có thể sử dụng khẩu trang thông thường), bình nước uống cá nhân; phối hợp 

với nhà trường theo dõi sức khoẻ, thân nhiệt của học sinh, sinh viên hằng ngày. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh, sinh viên thực hiện các khuyến cáo 

của ngành Y tế để tăng cường sức khoẻ. Nếu có các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp 

tính (ho, sốt, khó thở...) phải chủ động thông báo, nghỉ học và đi khám bệnh. 

- In makets tuyên truyền và treo khu giảng đường (có mẫu đính kèm). 

 



3. Bộ phận y tế 

- Chuẩn bị đủ số lượng khẩu trang, máy đo thân nhiệt. 

- Đảm bảo đủ xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. 

- Phối hợp với các đơn vị triển khai, kiểm tra và giám sát thực hiện kế hoạch số: 

141/ KH-CĐKTCN. 

- Chịu trách nhiệm về công tác cấp phát dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và các vật 

dụng khác… thuộc phạm vi quản lý phục vụ phòng chống dịch.  

II. TRONG THỜI GIAN HỌC 

Các đơn vị không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động 

ngoại khóa...; nhà trường không chào cờ tập trung toàn trường, chỉ tổ chức chào cờ tại 

lớp học, hạn chế hoạt động có sự tham gia của nhiều lớp. 

1. Phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án 

- Mỗi ngày một lần, sau giờ học Phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án phối hợp cùng 

các nhà giáo đứng lớp tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, 

thiết bị dạy học, các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. 

- Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày tổ chức lau khử khuẩn tay 

nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can.  

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín và thực hiện thu gom, xử lý hàng 

ngày. (bảo đảm thùng rác luôn sạch sẽ vào cuối ngày). 

- Lực lượng bảo vệ nhà trường hạn chế phụ huynh học sinh, sinh viên vào trường; 

tuyệt đối không cho người không có nhiệm vụ vào trường. 

- Kiểm tra số lượng dung dịch sát khuẩn tại các vị trí công cộng theo kế hoạch số: 

141/ KH-CĐKTCN, liên hệ bộ phận y tế cấp dung dịch châm thêm nếu hết. 

- Đề xuất mua một số bình phun, dung dịch khử khuẩn và hướng dẫn cách sử dụng 

cho các đơn vị. 

2. Phòng Đào tạo 

Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng về việc 

điều chỉnh kế hoạch thực tập tại doanh nghiệp (đặc biệt là HSSV khoa DL-TM). 

3. Phòng Công tác HSSV 

- Tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh đối với HSSV. 

- Tiếp tục in và treo các maket tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, sinh viên nắm bắt kịp thời các trường 

hợp có dấu hiệu mắc bệnh để có phương án ứng phó kịp thời. 



- Báo cáo cập nhật hàng ngày số lượng HSSV nghỉ học và lý do nghỉ học về Ban 

chỉ đạo (cô Phương y tế) trước 16 giờ 00 phút. 

4. Bộ phận y tế: 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát việc thực hiện vệ sinh, khử khuẩn 

trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định.  

- Thường xuyên kiểm tra và bổ sung kịp thời xà bông hoặc nước rửa tay, dung dịch 

sát khuẩn nhanh tại các vị trí đã quy định. 

- Cán bộ y tế cần có mặt liên tục trong suốt thời gian dạy và học, hằng ngày tổng 

hợp báo cáo về Ban chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng chống cũng như diễn biến 

dịch bệnh trong nhà trường.  

5. Đối với các đơn vị trong trường  

- Trưởng các đơn vị thông báo tới cán bộ viên chức của đơn vị: 

+ Hạn chế tập trung đông người.  

+ Tự đo thân nhiệt, nếu có sốt hoặc ho và khó thở, cần chủ động báo cho nhà trường 

và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Nếu cần, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều 

trị, không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ 

quan chuyên môn. 

+ Tuân thủ các quy định chung về phòng chống dịch covid-19. 

- Trưởng khoa triển khai: 

+ Hạn chế tập trung đông người, không chào cờ tập trung, chào cờ theo lớp. 

+ Các nhà giáo đứng lớp thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp học, chủ động mở cửa sổ, cửa ra vào các 

phòng học bảo đảm cho các phòng học được thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa, 

tuyên truyền hướng dẫn HSSV đeo khẩu trang đúng cách khi đến trường và trong suốt 

thời gian học tập tại trường. 

+ Hàng ngày, trước khi vào giờ học, nhà giáo đứng lớp điểm danh và hỏi học sinh, 

sinh viên có cảm thấy sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, nhà giáo báo bộ 

phận y tế và đưa ngay HSSV đến phòng cách ly kiểm tra, theo dõi và có hướng xử lý. 

Trong thời gian học, khi nhà giáo phát hiện HSSV có biểu hiện sốt hoặc ho, khó 

thở, báo bộ phận y tế và đưa ngay HSSV đến phòng cách ly kiểm tra, theo dõi và có 

hướng xử lý. 

+ Hằng ngày các nhà giáo đứng lớp báo giáo viên chủ nhiệm số lượng HSSV nghỉ 

học và lý do nghỉ học trước 15 giờ 00 phút.   

- Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn HSSV thực hiện các nội dung sau: Rửa tay với 

nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm: Trước khi 



vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, 

khi thấy tay bẩn. 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. Bỏ rác đúng nơi quy định.  

Tuyên truyền cho HSSV nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Nghiêm cấm học 

sinh, sinh viên khạc nhổ bừa bãi. 

- Giáo viên chủ nhiệm hàng ngày báo số lượng HSSV nghỉ học và lý do nghỉ học 

về phòng Công tác HSSV (trước 15 giờ 30 phút) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo.   

6. Các Trung tâm 

- Các Trung tâm triển khai kế hoạch khử khuẩn theo Kế hoạch số 141/KH-

CĐKTCN. 

- Các Trung tâm tuân thủ các quy định chung về phòng chống dịch covid-19. Hằng 

ngày báo cáo về ban chỉ đạo (cô Phương y tế trước 16 giờ 00) về việc thực hiện các biện 

pháp phòng chống cũng như diễn biến dịch bệnh của Trung tâm. 

- Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất triển khai đến bộ phận căn tin: 

+ Tuân thủ việc thực hiện ăn chín, uống sôi, bảo đảm an toàn thực phẩm. 

+ Không tổ chức ăn tập trung đông người, xây dựng phương án tổ chức ăn tại phòng 

học hoặc chia thành nhiều đợt.  

+ Triển khai kế hoạch khử khuẩn ký túc xá, hướng dẫn HSSV làm vệ sinh và thông 

thoáng phòng ở ký túc xá; triển khai tuyên truyền cho HSSV nội trú về các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh. 

7. Đoàn Thanh niên 

- Bổ sung thêm nhân sự đảm bảo trật tự trong thời gian thực hiện kế hoạch số 141/ 

KH-CĐKTCN và trong suốt thời gian dich bệnh diễn ra khi cần.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh đối với HSSV trên các kênh thông tin của Đoàn. 

- Phối hợp với các đơn vị triển khai và thực hiện tốt các Kế hoạch về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Nơi nhận:     
- Sở Y tế; (VBĐT) 

- Sở LĐTB&XH; (VBĐT) 

- TT KSBT;(VBĐT) 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Hải 
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