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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 
TRƯỜNG PT THỰC HÀNH SƯ PHẠM  

Số:     /KH-PTTHSP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 04  tháng 2 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut 
Corona trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm học 2019-2020 

 
 

Căn cứ công văn số 837/UBND-KGVX ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Uỷ Ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai, về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch 
cCoV; 

Căn cứ công văn số 59/PGDĐT-TH ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa về việc học sinh nghỉ học tạm thời để, phòng, chống 
dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona 

Căn cứ  yêu cầu nhiệm vụ của công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. 

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona trường Phổ thông Thực hành Sư 
phạm năm học 2019-2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về kế 

hoạch hoạt động Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut 
Corona  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát diễn biến dịch bệnh 
2. Yêu cầu 

2.1 Tổ Văn phòng 

 Chủ trì phối hợp với Y tế nhà trường xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác 
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 
rút nCoV gây ra đến toàn thể CB-GV-NV và HS trong nhà trường bằng các hình 
thức: Treo băng rôn, banô áp phích, trên Website của nhà trường, thông qua 
GVCN các lớp tuyên truyền đến các em học sinh 

 Lập danh sách báo cáo học sinh (hoặc học sinh có người thân) đi nước ngoài trở 
về từ vùng dịch (Trung Quốc) và từ vùng có nguy cơ cao sau tết Canh Tý năm 
2020 gửi về Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa trong ngày 
04/02/2020 theo mẫu. 

 Phối hợp với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trong công tác tuyên truyền phòng, 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và triển khai cho học sinh có biểu hiện 
viêm đường hô hấp cấp đề nghị phụ huynh báo cáo khi có  học sinh bị nghi nhiễm 

 Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp. 

 Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến phòng, chống dịch bệnh viêm 
đường hô hấp cấp trên Websile của nhà trường 

         2.2. Y tế nhà trường 
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 Lập kế hoạch tăng cường thuốc; mua khẩu trang phát miễn phí cho CB,GV,CNV 
và các vật dụng cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh (xà phòng rửa tay 
trong các nhà vệ sinh của nhà trường) 

 Hướng dẫn CB-GV-NV, HS các dấu hiệu nhận biết và cách phòng chống lây 
nhiễm dịch bệnh. 

 Hướng dẫn HS đeo khẩu trang và đến các cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức 
khỏe. 

 Thực hiện công tác bảo hộ y tế khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho HS: sử dụng 
bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế, thường xuyên sát khuẩn để tránh lây 
nhiễm. 

 Tổng vệ sinh toàn trường đảm bảo sạch sẽ 

 Bố trí trực Y tế liên tục trong các ngày làm việc. 

        2.3. Ban Quản lý Ký túc xá: 

 Phổ biến những kiến thức về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra trong trường học đến từng HS khi ở 
bán trú 

 Tổ chức hướng dẫn HS vệ sinh khu vực bán  trú. 

       2.4 Các Tổ huyên môn: 
  Tổ trưởng tổ chuyên môn Phổ biến những kiến thức về hướng dẫn phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra đến từng thành 
viên trong tổ 
      2.5. Giáo viên chủ nhiệm: 
  Phổ biến những kiến thức về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 
hấp đến phụ huynh và học sinh của lớp. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút nCoV của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Do dịch bệnh đang diễn 
biến phức tạp đề nghị các bộ phận chủ động thực hiện các nội dung trên và báo cáo kịp 
thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV của nhà 
trường  khi phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh hoặc gặp khó khăn để giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (báo cáo); 
- Phòng GD&ĐT (báo cáo); 
- Trường Đại học Đồng Nai (báo cáo); 
- Ban Giám hiệu; 
- Tổ chuyên môn; 
- Công đoàn, Đoàn-Đội; 
- Niêm yết: Website, Bảng tin; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 

 
 

TS. Đậu Thành Vinh 
 

 


