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Số:            /PA-PGDĐT Cần Giuộc, ngày 06 tháng 12 năm 2021

PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống dịch Covid-19

 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-
19” (Nghị quyết 128/NQ-CP);

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ y Tế về việc hướng 
dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị (Công văn 6666/BYT-MT); 

Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt 
động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục (Công văn 4726/BGDĐT-GDTrH);

Căn cứ Công văn số 12019/UBND-VHXH ngày 29/11/2021 của Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Long An về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh học trực 
tiếp trở lại;

Căn cứ văn bản số 3135/PA-SGDĐT ngày 18/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp 
tại trường;

Căn cứ các ý kiến góp ý của Trung Tâm Y tế huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Phương án phòng, chống dịch Covid-19 

khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục Mầm non, trường học 
cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (sau đây gọi chung là: cơ sở giáo dục) cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh các cấp học, trên địa bàn huyện, đi học 

trở lại một cách an toàn.
- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động phòng ngừa 

và ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập và lây lan của dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo 
dục nhằm thực hiện mục tiêu kép bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên đồng thời khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất nhằm 
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng 
giáo dục.

2. Yêu cầu
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trường học - người đứng đầu 

đơn vị, chủ cơ sở trong công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo 
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an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn địa 
bàn, địa phương.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án, các tình huống để đón học sinh 
đi học trở lại; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục phải quán 
triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch 
bệnh các cấp;

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng đáp ứng kịp thời 
khi có tình huống dịch bệnh trong trường học, nhóm, lớp.

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt cho học sinh; 
tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh được tiêm 
ngừa Vắc xin, theo kế hoạch, trước khi đón học sinh trở lại trường.

II. NỘI DUNG 
1. Công tác chuẩn bị của cơ sở giáo dục trước khi học sinh đi học trở lại
1.1 Công tác thông tin, tuyên truyền
1.1.1 Với phụ huynh học sinh
- Hình thức: tổ chức họp trực tuyến với cha mẹ học sinh.
- Nội dung tuyên truyền và phổ biến: khi học sinh quay trở lại học và đề nghị 

phụ huynh phối kết hợp với cơ sở giáo dục để thực hiện nghiêm túc quy trình trước 
khi học sinh đến trường và yêu cầu học sinh thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ 
Y tế sau khi đến trường (theo Công văn số 4726/BGDĐT-GDTrH)

+ Phối hợp giữa gia đình – nhà trường – cơ sở y tế để tiêm văcxin phòng dịch 
cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; (theo công văn số 8688/BYT-DP ngày 
14/10/2021)

+ Phối hợp giữa gia đình – nhà trường – cơ sở y tế để theo dõi, quản lý sức 
khỏe của học sinh phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 
nhằm xử lý và ngăn chặn kịp thời; (theo công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 
23/4/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo; công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 
của Bộ Y tế)

1.1.2 Với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
- Hình thức: tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp (qua các cuộc hợp trực 

tiếp, trực tuyến, bảng tin, …);
- Nội dung
+ Không phát ngôn, đưa thông tin, bình luận các nội dung có liên quan đến 

dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội tạo tâm lý hoang mang, kỳ thị đối với học sinh, 
giáo viên, nhân viên nghi ngờ nhiễm Covid- 19.

+ Triển khai Công văn số 6666/BYT-MT của Bộ Y tế và Công văn số 
1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 
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dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp 
nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở giáo dục.

- Hiệu trưởng các trường học, chủ các cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với 
các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền về công tác phòng chống 
dịch Covid-19, tổ chức hoạt động dạy học trong tình hình mới. Xây dựng môi trường 
giáo dục an toàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thông tin sai lệch gây tâm lý 
hoang mang trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Triển khai tập huấn về tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19; tổ chức về dạy học trực tuyến cho giáo viên,...

- Tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị 
về việc tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19, đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên, học sinh được tiêm ngừa.

1.2 Công tác chuẩn bị phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh đi học trở 
lại

1.2.1 Xây dựng kịch bản xử lý tình huống nếu có trường hợp có biểu hiện sốt, 
ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid- 19 trong trường học:

- Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, kịch bản xử lý tình huống nếu có tr
ường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid- 19 trong trường 
học thì xử trí đúng quy định; (xem mục 1.5)

- Phối hợp y tế địa phương tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 
nhà trường về quy trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Mỗi cơ sở giáo dục thành lập Ban phòng, chống dịch Covid-19 trong trường 
học trong đó Hiệu trưởng làm trưởng ban, nhân viên y tế trường học làm phó TB 
trực (nếu có) và lực lượng Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ 
nhiệm, ....

1.2.2 Vệ sinh trường lớp
- Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp học vệ sinh các phòng chức 

năng của tổ: phòng thí nghiệm, thực hành, phòng học Ngoại ngữ, phòng Tin học, 
phòng Thư viện, thiết bị dạy học và đồ dùng tại đơn vị nhằm đảm bảo an toàn vệ 
sinh phòng dịch trước khi đưa học sinh vào lớp.

1.2.3 Các vấn đề khác trong công tác chuẩn bị của nhà trường, cơ sở giáo dục 
trước khi học sinh đi học trở lại

- Các phương án dạy học linh hoạt phải đảm bảo nguyên tắc phòng chống 
dịch, thực hiện tốt quy định 5K, phải hạn chế tối đa sự tương tác giữa học sinh với 
nhau từ khi đến trường, trong học tập, trong sinh hoạt, trong các giờ chơi đến lúc ra 
về.

- Các cơ sở giáo dục theo dõi, quản lý tốt sức khỏe cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên, học sinh khi ở nhà (thông qua khai báo y tế) và khi đến trường; nắm chắc 
diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trư
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ờng hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch 
bệnh xâm nhập vào trường học.

1.3 Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh 
Covid-19

- Rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị hiện có; phải khẩn trương sửa chữa, 
bổ sung đầy đủ các trang thiết bị phòng, chống dịch; 

Phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại xã, Thị trấn trong việc vệ sinh, 
sát khuẩn.

- Ngoài phòng y tế của nhà trường, Hiệu trưởng phải bố trí thêm ít nhất 1 
phòng làm nơi cách ly để sử dụng khi phát hiện, học sinh, giáo viên, nhân viên của 
trường có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi nhiễm Covid-19.

Dự kiến phân luồng lối đi khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19.
- Trường tự trang bị các bộ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, trang phục 

bảo hộ, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay kháng 
khuẩn,... 

Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng các loại thuốc trong tủ thuốc của nhà 
trường.

- Bố trí đầy đủ các nơi rửa tay cho học sinh, giáo viên bằng nước sạch có xà 
phòng; trang bị trong các nhà vệ sinh xà phòng, nước sát khuẩn. 

- Căn teen trong nhà trường chưa được phục vụ thức ăn và nước uống.
1.4 Đảm bảo an toàn lực lượng khi tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp 

trong nhà trường
- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 100% cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên được tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19; mang khẩu trang, giữ 
khoảng cách an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quét mã QR, khai báo 
y tế hằng ngày theo quy định. Không đến trường khi có biểu hiện sốt ho, khó thở.

- Đối với học sinh: 
+ Thực hiện tiêm vắc xin theo kế hoạch của y tế địa phương;
+ Đo thân nhiệt, khai báo y tế, quét mã QR (nếu có), 
+ Mang khẩu trang: trên đường từ nhà đến trường và ngược lại, trong trường, 

lớp học; giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của y tế. 
+ Khi có biểu hiện sốt ho, khó thở: học sinh báo ngay cho cha mẹ hoặc báo y 

tế địa phương để được hỗ trợ điều tra dịch tễ; đồng thời báo giáo viên chủ nhiệm 
không đến trường, đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh Covid-19, làm theo hướng dẫn của y tế địa phương.

- Ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường phân công nhiệm vụ cụ 
thể từng thành viên, và phân công sao cho đảm bảo có mặt trong suốt thời gian 
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trường tổ chức hoạt động dạy học, để kịp thời xử lý các tình huống phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19.

- Khách/ phụ huynh đến trường: phải thực hiện khai báo y tế/quét mã QR, đo 
thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, , đảm bảo đã được tiêm đủ vắc xin phòng, chống Covid-
19 theo quy định, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế (kiểm tra tại cổng trường); Hiệu 
trưởng phải bố trí 01 phòng riêng làm nơi tiếp và làm việc với khách/phụ huynh đảm 
bảo an toàn phòng, chống Covid-19.

1.5 Các phương án xử lý khi xuất hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 
trong trường học 

Trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có những biểu 
hiện bất thường về sức khoẻ(1) thì thực hiện theo các bước tại Công văn số 
1398/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cụ thể:

Bước 1. Giáo viên cho lớp học tạm ngưng học, thực hiện biện pháp hạn chế 
tiếp xúc giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng cách dưới 02 mét.

Bước 2. Giáo viên báo cáo Hiệu trưởng và Trực ban phòng, chống dịch Covid 
- 19 của trường để khẩn trương báo cáo trường hợp nghi nhiễm cho cơ quan y tế địa 
phương, thông báo gia đình học sinh.

Bước 3. Ban phòng, chống dịch Covid - 19 của trường cử thành viên (được 
trang bị trang phục, dụng cụ y tế: đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế):

- Thực hiện việc cung cấp khẩu trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn 
đeo đúng cách; 

- Hướng dẫn người nghi ngờ đến phòng y tế hoặc khu vực do nhà trường bố 
trí theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020; 

- Lấy mẫu test nhanh và chờ kết quả;
- Khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ:

+ Đối với học sinh trung học phổ thông: thực hiện việc hỏi trực tiếp;
+ Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở: mời cha mẹ 

học sinh đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các biện 
pháp xử lý (lưu ý các biện pháp an toàn phòng, chống Covid-19).

Bước 4. Thành viên Ban phòng, chống dịch Covid - 19 của trường thực hiện 
a) Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ, có kết quả 

test nhanh âm tính
- Thành viên Ban phòng, chống dịch Covid - 19 của trường đưa học sinh hoặc 

phối hợp với cha mẹ đưa trẻ mầm non, học sinh phổ thông có biểu hiện sốt, ho, khó 
thở đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời. Thực hiện việc ghi lại các thông tin 
vào sổ theo dõi sức khỏe giáo viên và học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và 

1 Các triệu chứng: sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, đau đầu, đau họng, chãy nước mũi, ... 
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Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
- Giáo viên tiếp tục cho lớp học tập trở lại.
b) Trường hợp người nghi ngờ được xác định F0
- Phối hợp Y tế địa phương đưa người nghi ngờ đi cách ly và điều trị theo quy 

định. Việc vận chuyển người nghi ngờ phải thực hiện đúng theo quy định về phòng 
chống lây nhiễm.

- Các biện pháp xử lý đối với lớp học có học sinh xác định là F0:
+ Thông báo tạm dừng hình thức dạy học tập trung, chuyển sang các hình thức 

dạy học không trực tiếp (học qua truyền hình, học trực tuyến, ...). Đối với trường 
hợp có tiếp xúc gần thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại 
địa phương; thường xuyên liên lạc với học sinh, gia đình học sinh để cập nhật tình 
hình sức khỏe của học sinh;

+ Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường nơi F0 có 
đi qua, ngồi học, ... (phòng học, hành lang lớp học, nhà vệ sinh, ...) theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế.

c) Trường hợp người nghi ngờ được xác định là F1
- Lập danh sách những người có tiếp xúc gần với ca F1 (viết tắt là F2)
- Cơ sở giáo dục tiếp tục hình thức dạy học trực tiếp; riêng lớp có trường hợp 

F1 chuyển sang dạy học trực tuyến;
- Các F2 của F1 phải theo dõi sức khỏe; nếu F1 âm tính thì hoạt động của cơ 

sở trở lại bình thường; nếu F1 trở thành F0 thì áp dụng như trường hợp b) Trường 
hợp người nghi ngờ được xác định F0.

 2. Thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt theo Nghị quyết 128 tại các cơ 
sở giáo dục

Căn cứ vào đánh giá và xác định cấp độ dịch của địa phương, Hiệu trưởng các 
đơn vị đánh giá mức độ an toàn trường học theo tiêu chí đánh giá của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định tại Công văn số 4726/BGDĐT-GDTrH để tham mưu chính 
quyền địa phương hình thức tổ chức dạy học tại đơn vị, cụ thể như sau:

- Các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được đánh giá mức độ dịch Covid-
19 đạt cấp 1: tổ chức đầy đủ các hoạt động dạy học cho tất cả học sinh học trực tiếp 
tại trường đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế; kết hợp dạy học trực tuyến, nghiên cứu trên Kênh 
Youtube Giáo dục Long An và các hình thức dạy học khác, đảm bảo chất lượng dạy 
học và hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định, không gây quá tải đối với 
học sinh.

- Các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được đánh giá mức độ dịch Covid-
19 đạt cấp 2: 
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+ Tổ chức dạy học trực tiếp cho một số học sinh, ưu tiên các lớp cuối cấp và 
các lớp thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tùy điều kiện cơ sở vật 
chất, đội ngũ của nhà trường, Hiệu trưởng bố trí lớp học trực tiếp kết hợp học trực 
tuyến, học trên truyền hình, trên Kênh Youtube Giáo dục Long An cho phù hợp, 
đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và Bộ Y tế, thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt đảm bảo hoàn thành chương 
trình.

+ Hạn chế một số hoạt động giáo dục tụ tập đông người như: hoạt động giáo 
dục ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, ...

- Các cơ sở giáo dục thuộc các địa phương được đánh giá mức độ dịch Covid-
19 đạt cấp 3, 4: tạm dừng các hoạt động dạy học tại trường, chuyển từ trạng thái dạy 
học trực tiếp sang dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, trên Kênh Youtube 
Giáo dục Long An, cụ thể:

+ Đối với mầm non: nhà trường phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của trẻ để chăm 
sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất.

+ Đối với tiểu học: hướng dẫn và giới thiệu cho các em học sinh từ lớp 1 đến 
lớp 5 học tập qua các kênh truyền hình, bài giảng trên Kho học liệu, Kênh Youtube 
Giáo dục Long An.

+ Đối với cấp trung học cơ sở: tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học 
trên truyền hình, Kênh Youtube Giáo dục Long An.

III. KINH PHÍ
- Kinh phí để thực hiện Phương án từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hằng 

năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị, trường học.
- Nguồn trích bảo hiểm y tế học sinh phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

học sinh theo quy định hiện hành.
- Nguồn tài trợ, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp 

khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện xây dựng phương án cụ thể 

theo tình hình của đơn vị, trình UBND xã, Thị trấn xem xét và phê duyệt.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Phòng ban liên quan và UBND các xã, 

Thị trấn triển khai phương án, hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch trong các đơn vị, trường học; thường xuyên cập nhật các tài liệu truyền thông 
phòng, chống dịch và tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị, trường học; phối 
hợp hướng dẫn thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định.
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- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, 
chống dịch Covid-19, ngăn ngừa các nội dung, thông tin xấu, độc trên không gian 
mạng và bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục, trường học.

- Theo dõi, hướng dẫn các trường học áp dụng Bộ công cụ, tiêu chí đánh giá 
mức độ an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên các nền tảng công 
nghệ thông tin theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cập nhật các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn cho các đơn vị, 
trường học thực hiện tốt các hoạt động giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, 
chống dịch Covid-19. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học 
sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp y tế địa phương trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 tại đơn vị; nâng cao năng lực chuyên môn về phòng, chống 
dịch cho giáo viên kiêm nhiệm về y tế trường học.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch 
bệnh tại các đơn vị, trường học.

2. Đề nghị Trung tâm Y tế
- Chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn cấp huyện: 
+ Phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; 
+ Cấp Test xét nghiệm cho các cơ sở giáo dục khi xuất hiện trường hợp có 

biểu hiện nghi nhiễm, xuất hiện trường hợp F0 trong trường học; 
+ Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, 

nhân viên trong trường học khi cần. 
- Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm nâng năng 

lực về phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường: lấy mẫu test nhanh, xử lý tình 
huống khi có trường hợp nghi nhiễm, ...

3. Đề nghị Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 
Truyền thanh

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông 
đối với các trường học.

Tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Kế hoạch dạy học 
linh hoạt của ngành giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh 
học sinh và học sinh cùng thực hiện, theo tài liệu cung cấp từ Phòng Giáo dục và 
Đào tạo và các cơ quan chuyên môn.

4. Đề nghị Uỷ ban Nhân dân các xã, Thị trấn
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- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, đánh giá và xác định cấp độ dịch của 
địa phương, quyết định hình thức tổ chức học tập của các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
theo mục 2 của Phương án này.

- Chỉ đạo y tế trên địa bàn phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công 
tác phòng, chống dịch theo quy định trong thời gian tổ chức hoạt động dạy học trực 
tiếp tại đơn vị.

- Thẩm định và phê duyệt Phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức 
cho học sinh học trực tiếp tại trường của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

5. Các cơ sở giáo dục Mầm non, trường có cấp tiểu học, trường có cấp 
Trung học cơ sở

- Xây dựng Phương án phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị các điều kiện để 
đảm bảo an toàn trình UBND xã, Thị trấn thẩm định và phê duyệt trước khi học sinh 
trở lại trường.

Thời gian cụ thể như sau:
* Trường có cấp THCS: trình thẩm định trước ngày 13/12/2021.
* Trường cấp Tiểu học, Mầm non: trình thẩm định trước ngày 24/12/2021.
- Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương 

để sớm tiêm ngừa cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh theo quy định.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo lãnh đạo theo định 

kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
- Trang bị các dụng cụ, trang phục phòng, chống dịch từ các nguồn kinh phí 

của cơ sở giáo dục.
- Hàng ngày cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; công tác chỉ đạo về 

phòng, chống dịch bệnh của địa phương, của huyện và của tỉnh; cung cấp thông tin 
cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổng hợp tình hình cán bộ quản 
lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cập nhật trên hệ thống theo yêu cầu, báo cáo 
kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Đồng thời tham mưu UBND 
xã, thị trấn về hình thức tổ chức hoạt động dạy học tại trường theo mục 2 của phương 
án.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 
Xử lý nghiêm túc các sai phạm và biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể 
trong nhà trường triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh và dạy học.

- Xây dựng quy chế hoạt dộng dạy học trực tiếp trong tình hình mới, đưa vào 
tiêu chí xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức và thi đua khen thưởng 
cuối năm.

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức cho học sinh 
học trực tiếp tại trường trong năm học 2021 –2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
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huyện Cần Giuộc; đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển 
khai thực hiện. 

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo, liên hệ lãnh 
đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để được tư vấn, thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận:                                               
- Sở Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo)
- Thường trực Huyện ủy; (báo cáo)
- UBND huyện (báo cáo);
- UBND các xã, Thị trấn;
- Trung tâm Y tế (phối hợp)
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Văn hóa – Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh;
- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ
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