
KẾ HOẠCH 

Về việc đôn đốc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra 

 

Thực hiện công văn số 215/SGDĐT-CTrTT ngày 31 tháng 01 năm 2020 

và công văn số 226/SGDĐT-CTrTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về Đôn đốc đẩy mạnh công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

(nCoV) gây ra, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thực hiện 

như sau: 

I. NỘI DUNG 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. 

2. Tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi đến CB-GV-NV, học sinh về dịch 

bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của 

cơ quan Y tế : giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng nước 

sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, uống đủ nước, không tiếp xúc trực tiếp với 

người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, mang khẩu trang y tế đúng cách khi 

tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt; hạn chế đi 

đến nơi đông người; không đi du lịch Trung Quốc; nếu có dấu hiệu ho, sốt ... cần 

chủ động đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị kịp thời... 

3. Liên hệ với Trung tâm y tế quận Sơn Trà để phun thuốc khử trùng 

trong ngày 01/02/2020. 

4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh về các thông tin liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virus Corona (nCoV) gây ra dựa trên các nguồn thông tin chính thống do Sở 

GD&ĐT đưa ra, cập nhật tình hình sức khỏe và ôn tập của học sinh trong thời 

gian dịch bệnh diễn ra. 

5. Các bộ phận: bảo vệ, nhân viên phục vụ, y tế, văn phòng, thư viện, 

căng-tin, khu nội trú... đeo khẩu trang khi làm việc. 

6. Bộ phận bảo vệ và phục vụ tích cực làm vệ sinh các khu vực trong nhà 

trường. 

7. Bộ phận y tế đề xuất mua sắm vật tư y tế, xà phòng, nước rửa tay diệt 

khuẩn, khẩu trang y tế... phục vụ tốt cho việc phòng, chống dịch bệnh. 

8. Bộ phận CNTT thường xuyên cập nhật thông tin về việc phòng, chống 

dịch bệnh trên website của nhà trường nhằm giúp CB-GV-NV, học sinh và 

PHHS kịp thời nắm bắt thông tin. 
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9. Phụ trách Tổ Văn phòng triển khai, thường xuyên đôn đốc kiểm tra 

thực hiện. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- BGH thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, gồm các thành 

viên sau: 

1. Trưởng ban:  Ông Lê Vinh, Hiệu trưởng nhà trường 

2. Phó ban:   Bà Lê Thị Châu, PHT NGLL 

   Ông Lê Thanh Hải, PHT CM 

   Bà Trương Nguyễn Ngọc Vinh, PHT CSVC 

3. Thành viên: TTCM, GVCN, TT nghiệp vụ trong nhà trường 

4. Phân công trực: 

- Buổi sáng: từ 7h30h-10h30 

- Buổi chiều: từ 14h-17h00 

- Các Tổ chủ động phân công GV-NV trực đảm bảo các khung giờ trên. 
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5. Nhiệm vụ cụ thể: 

- PHTCM: Xây dựng Kế hoạch chi tiết, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ôn 

tập, đọc sách, tự học tại nhà; Thông báo tạm hoãn các cuộc họp tại trường, cuộc 

thi HSG cấp trường, cuộc thi Tin học văn phòng cấp trường; dự kiến thời gian 

họp và tổ chức các cuộc thi sau khi học sinh đi học lại bình thường; 

- PHTNGLL: liên hệ chặt chẽ với GVCN để thông tin kịp thời các thông 

báo của Sở GD&ĐT đến toàn bộ học sinh trong nhà trường, nhắc nhở học sinh 

tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích do: vật nuôi, điện, 

nước, lửa... gây ra; phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học; tổng hợp 

thông tin báo cáo nhanh tình hình học sinh từ các GVCN lớp và chịu trách 

nhiệm báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 15h hàng ngày để Sở Giáo dục 

và Đào tạo tổng hợp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 15g30 hàng ngày; 

- PHTCSVC: liên hệ Trung tâm y tế quận Sơn Trà để phun thuốc khử 

trùng, đảm bảo vệ sinh các khu vực trong toàn trường; Dự kiến phương án điều 

động CB-GV-NV tổng dọn vệ sinh trước 01 ngày cũng như các trang thiết bị 

phòng chống dịch bệnh khi học sinh đi học lại bình thường; 

- Đoàn thanh niên, Tổ GDCD-CTHS nhà trường có kế hoạch tuyên 

truyền, phòng ngừa dịch bệnh trong nhà trường cho ĐVTN thông qua các kênh 



khác nhau (website của trường, Facebook, Zalo, Viber, SMS, điện thoại, tin 

nhắn Vnedu…); 

- Công đoàn có kế hoạch tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh trong nhà 

trường cho CB-GV-NV thông qua các kênh khác nhau (website của trường, 

Facebook, Zalo, Viber, điện thoại, SMS, …); cập nhật tình hình sức khỏe của 

CĐV hàng ngày, gửi báo cáo cho PHT NGLL tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT; 

- Tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ và giáo viên bộ môn triển khai thực 

hiện theo thông báo số 44/TB-THPTCLQĐ ngày 03/02/2020. 

- GVCN cập nhật các thông tin chính thống để thông tin kịp thời các 

thông báo của Sở GD&ĐT đến toàn bộ học sinh trong nhà trường, nhắc nhở học 

sinh tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích do: vật nuôi, 

điện, nước, lửa... gây ra; phòng tránh đuối nước trong thời gian nghỉ học và báo 

các theo hướng dẫn của PHTNGLL; 

- Tổ Văn phòng và Khu nội trú: đảm bảo 100% ca trực, tích cực vệ sinh 

các khu vực trong nhà trường; 

- Tổ Kế toán- tài vụ: Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch 

bệnh này; 

- Bộ phận nhân viên làm việc bình thường.  

Trên đây là kế hoạch của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhằm thực 

hiện đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GD&ĐT (CTrTT); 

- BGH; VP; 

- TTCM, GVBM thực hiện thông báo (T.Hải);             

- GVCN, HS thực hiện thông báo (C.Châu); 

- Công Đoàn, Đoàn trường; 

- Lưu: Văn thư, PHTCSVC.                                                                    Lê Vinh 

 


