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KẾ HOẠCH 

Về việc chuẩn bị công tác vệ sinh, phòng ngừa dịch COVID-19 

trước khi học sinh, sinh viên đi học trở lại 

 

 

 Thực hiện Thông báo số 591/TB-CĐKTCN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc dạy và học trở lại sau 

thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

  Nhằm chuẩn bị công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh 

viên vào học. Nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 

và tổ chức về vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh như sau: 

I. Công tác chuẩn bị 

  1. Phòng Tổ chức - Hành chính 

  - Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhà giáo, nhân viên, khách liên hệ công tác 

đeo khẩu trang, đo kiểm tra thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào 

trường. 

- Bố trí người phối hợp với bảo vệ, đoàn thanh niên trong việc kiểm soát cán bộ, 

nhà giáo, nhân viên và khách tới trường đảm bảo công tác phòng dịch. 

  - Thông báo cho các đơn vị trong toàn trường tổng vệ sinh toàn bộ phòng làm 

việc, khu giảng đường, phòng học, xưởng thực hành và khu vực xung quanh trường 

hoàn thành trước 15g00 ngày 29/4/2020. 

  - Bộ phận y tế nhà trường 

   + Chuẩn bị đủ thiết bị đo thân nhiệt để đo thân nhiệt và số lượng khẩu 

trang để cung cấp cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên và người đến 

liên hệ công tác khi không mang khẩu trang vào trường. 

   + Hướng dẫn cách đo thân nhiệt cho các cán bộ, giáo viên làm công tác 

đo thân nhiệt và cách ghi lại số liệu thân nhiệt và lý lịch người bị sốt cao, ho... 

   + Kiểm tra, giám sát tình hình đo thân nhiệt, phát khẩu trang và rửa tay 

sát khuẩn đối với tất cả các cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên và khách liên hệ công 

tác khi vào trường. 

   + Phối hợp với phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án chuẩn bị trang thiết bị 

cho phòng cách ly, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn. 

   + Tổ chức kiểm tra việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 

  



  2. Phòng Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy để phù hợp và đảm bảo chương trình học trong 

năm học 2019-2020. 

  - Thông báo công khai, rộng rãi thời gian đi học lại của học sinh, sinh viên để 

học sinh, sinh viên và phụ huynh biết, chủ động. 

- Tham mưu cho lãnh đạo trường về cách thức tổ chức dạy và học. 

  3. Phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án 

  - Xây dựng phương án tiêu độc, khử trùng đảm bảo sức khỏe và môi trường 

thông thoáng, sạch sẽ để phòng dịch hoàn thành trước ngày 04/5/2020. 

  - Bố trí các bàn để đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang tại hai 

cổng trước, sau và 3 cổng vào tại khu giảng đường học lý thuyết (khu B), 3 cổng ở khu 

hiệu bộ (khu A) hoàn thành trước ngày 04/5/2020. 

  - Chuẩn bị một phòng và phối hợp với bộ phận y tế nhằm trang bị các thiết bị để 

làm phòng cách ly hoàn thành trước ngày 04/5/2020. 

  - Phối hợp với phòng Công tác HSSV trong việc bố trí bàn, ghế tại các phòng 

học đảm bảo khoảng cách HSSV ngồi học trong lớp tối thiểu 1m. 

  - Chỉ đạo tổ bảo vệ kiểm tra, giám sát người vào trường bắt buộc phải kiểm tra 

đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. 

  4. Phòng công tác học sinh, sinh viên 

  - Tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản 

về phòng, chống dịch covid-19. 

  - Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên đeo khẩu trang trước 

khi đến trường, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sát khuẩn hay nước rửa tay sát khuẩn… 

  - Phòng công tác học sinh, sinh viên cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát 

học sinh, sinh viên đeo khẩu trang trong giờ học, ngồi đúng khoảng cách, không tụ tập 

đông người. 

  - Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp thường xuyên liên hệ với phụ huynh học 

sinh, sinh viên để nắm bắt thông tin về tình hình của học sinh, sinh viên nghỉ học nhiều 

ngày trong thời gian diễn ra dịch bệnh. 

  - Phối hợp với phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án bố trí lại bàn, ghế trong phòng 

học đảm bảo khoảng cách cho HSSV ngồi học tối thiểu là 1m. 

  5. Khoa, bộ môn, giáo viên chủ nhiệm 

- Triển khai cho cán bộ, nhà giáo, nhân viên thuộc khoa mình về thời gian nhà 

trường tổ chức đi học trở lại. 

  - Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên đo thân nhiệt trước 

khi đến trường, đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sát khuẩn hay nước rửa 

tay sát khuẩn trước khi vào trường. 

  - Giáo viên giảng dạy trên lớp thường xuyên kiểm tra, giám sát học sinh, sinh 

viên đeo khẩu trang trong giờ học, ngồi đúng vị trí. Đồng thời báo ngay về bộ phận y 



tế và ban chỉ đạo nhà trường nếu thấy các em có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho... trong quá 

trình tham gia học tập tại lớp, xưởng thực hành. 

  - Giao cho khoa CNSH-CNMT tiếp tục chế tạo nước rửa tay sát khuẩn để cung 

cấp cho các đơn vị trong toàn trường hoàn thành trong ngày 29/4/2020. 

  - Các tổ trưởng bộ môn phải chủ động bố trí nước rửa tay sát khuẩn trước xưởng 

và kiểm tra người vào xưởng thực hành nhất quyết phải mang khẩu trang và rửa tay sát 

khuẩn trước khi vào. 

  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh, 

sinh viên để nắm bắt thông tin về tình hình của học sinh, sinh viên nghỉ học nhiều ngày 

trong thời gian diễn ra dịch bệnh. 

  - Tổ chức tổng vệ sinh toàn bộ phòng làm việc, phòng học, xưởng thực hành và 

khu vực xung quanh mà khoa, bộ môn phụ trách thành trước 15g00 ngày 29/4/2020. 

  6. Các Trung tâm 

  - Đối với các trung tâm ngoài khu vực trường, lãnh đạo trung tâm phải xây dựng 

kế hoạch tiêu độc, khử trùng các khu làm việc, giảng đường, phòng học, xưởng thực 

hành đảm bảo công tác phòng dịch. 

  - Chuẩn bị đủ thiết bị đo thân nhiệt để đo thân nhiệt và số lượng khẩu trang để 

cung cấp học sinh, sinh viên ở ký túc xá không mang khẩu trang vào ký túc xá, các học 

viên tham gia học tập tại các trung tâm. 

  - Bố trí người đo thân nhiệt và kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang và rửa tay 

sát khuẩn đối với HSSV và người ra vào ký túc xá, các học viên học tập tại các trung 

tâm. 

  - Khi phát hiện học sinh, sinh viên ở ký túc xá, các học viên học tập ở các trung 

tâm có dấu hiệu sốt, ho... phải thông báo kịp thời cho phụ huynh, bộ phận y tế và ban 

chỉ đạo nhà trường để phối hợp, hỗ trợ khám và điều trị bệnh theo quy định. 

  - Thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe và môi trường 

thông thoáng, sạch sẽ để phòng dịch tại các trung tâm, quan tâm đặc biệt tới các nơi 

như: Ký túc xá, nhà ăn, nhà giữ xe của học sinh, sinh viên, đảm bảo giữ khoảng cách 

tối thiểu là 1m. 

  7. Các tổ chức đoàn thể 

  - Triển khai và thực hiện công tác phòng dịch bệnh covid-19 một cách chủ động, 

tích cực. 

  - Đoàn thanh niên phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức đo thân nhiệt, kiểm 

tra rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, ngồi đúng vị trí đối với HSSV khi vào trường, 

lớp.  

II. Công tác kiểm tra phòng dịch  

 1. Tất cả cán bộ, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên và khách đến liên hệ 

công tác đều phải được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và bắt buộc phải mang khẩu 

trang khi làm việc, giảng dạy, học tập trong suốt thời gian ở trường. 

 2. Y tế trường, các khoa chỉ đạo bộ phận vệ sinh, các bộ môn thường xuyên vệ 



sinh sạch sẽ tại các khu giảng đường, phòng học, khu vực vệ sinh và các xưởng thực 

hành. 

 3. Cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên không tụ tập thành từ nhóm 

đông người, không khạc, nhổ và vức rác bừa bãi trong khuôn viên nhà trường. 

 4. Phân công các đơn vị, đoàn thể tham gia kiểm tra phòng dịch cụ thể như sau: 

Buổi Thời gian Vị trí Người thực hiện Công việc 
Ghi 

chú 

Sáng 

6g30-8g 

 

Cổng trước 

- 1 Phòng TC-HC  

- 1 Đoàn TN 

- 1 Bảo vệ 

- Đo thân nhiệt 

- Phát khẩu trang 

- Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Cổng sau 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 1 Phòng QT-TB và DA 

- 3 Đoàn TN  

- Đo thân nhiệt 

 

 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 1 Phòng QT-TB và DA 

- 2 Đoàn TN 

- 1 Bảo vệ 

- Điều tiết và sắp xếp 

HSSV vào cổng 

- Phát khẩu trang 

 

Cửa vào 1 

khu B 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Cửa vào 2 

khu B 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Cửa vào 3 

khu B 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

8g- 11g 

Cổng trước 

- 1 Đoàn TN 

- 1 Bảo vệ 

- Đo thân nhiệt 

- Phát khẩu trang 

- Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Cổng sau 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN  

- 1 Bảo vệ 

- Đo thân nhiệt 

- Phát khẩu trang 

 

Cửa vào 1 - 1 Đoàn TN Kiểm tra và hướng  



khu B  dẫn rửa tay sát khuẩn 

Cửa vào 2 

khu B 

- 1 Đoàn TN 

 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Cửa vào 3 

khu B 

- 1 Đoàn TN 

 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Chiều 

12g30-14g 

 

Cổng trước 

- 1 Phòng TC-HC 

- 1 Đoàn TN 

- Đo thân nhiệt 

- Phát khẩu trang 

- Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Cổng sau 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 1 Phòng QT-TB và DA 

- 3 Đoàn TN  

- Đo thân nhiệt 

  

- 1 Phòng CTHSSV 

- 1 Phòng QT-TB và DA 

- 2 Đoàn TN 

- 1 Bảo vệ 

- Điều tiết và sắp xếp 

HSSV vào cổng 

- Phát khẩu trang 

 

Cửa vào 1 

khu B 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn  

Cửa vào 2 

khu B 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn  

Cửa vào 3 

khu B 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN 

Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn  

14g- 17g 

Cổng trước 

- 1 Đoàn TN 

- 1 Bảo vệ 

- Đo thân nhiệt 

- Phát khẩu trang 

- Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 

 

Cổng sau 

- 1 Phòng CTHSSV 

- 2 Đoàn TN  

- 1 Bảo vệ 

- Đo thân nhiệt 

- Phát khẩu trang  

Cửa vào 1 

khu B 

- 1 Đoàn TN Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 
 



Cửa vào 2 

khu B 

- 1 Đoàn TN Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 
 

Cửa vào 3 

khu B 

- 1 Đoàn TN Kiểm tra và hướng 

dẫn rửa tay sát khuẩn 
 

 

 Kế hoạch thực hiện công việc chuẩn bị và triển khai phòng dịch Covid-19 của 

nhà trưởng trước khi học sinh, sinh viên vào học, đề nghị Ban chỉ đạo, các trưởng đơn 

vị, các tổ chức đoàn thể triển khai đúng nội dung kế hoạch./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban chỉ đạo (chỉ đạo-VBĐT); 

- Các đơn vị (thực hiện-VBĐT); 

- Các tổ chức đoàn thể (thực hiện-VBĐT);  

- Đăng cổng thông tin; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 ThS. Trần Văn Hải  
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