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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022

Căn cứ Hướng dẫn số 1950/HD-SGD-SYT ngày 30/8/2021 Hướng dẫn liên
ngành công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục năm học
2021-2022; KH số 1929/KH-SGDĐT ngày 27/8/2021 Kế hoạch tổ chức học tập
năm 2021-2022; Công văn số 1702/SGDĐT-CTTT, ngày 29/07/2021 của Sở
GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch COVID 19;
Căn cứ Kế hoạch của BCĐ phòng chống dịch COVID 19 của UBND huyện
Đại Từ về Kế hoạch hành động Phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn
huyện Đại Từ năm 2021; KH số 563/KH-PGDĐT ngày 30/8/2021 về Kế hoạch tổ
chức phương án dạy học trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch
COVID-19 năm học 2021-2022, với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
2. Phát hiện sớm các dấu hiệu của dịch bệnh, không để lây lan trong các cơ sở
giáo dục trên địa bàn huyện. Duy trì hoạt động dạy học của các cơ sở giáo dục,
đảm bảo chất lượng giáo dục theo Chỉ thị năm học 2021-2022.
II. NỘI DUNG
1. Kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến ngày 31/8/2021
- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra kết
quả thực hiện của các đơn vị trường học việc hoàn thành nhiệm vụ năm học 20202021 đồng thời đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.
- Phòng GDĐT đã ban hành các Công văn số 477, 488, 534, 538/PGDĐTCTHS trong các tháng 6, 7, 8 về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn
ngành GDĐT Đại Từ đến các đơn vị; chỉ đạo các đơn vị quán triệt giáo viên, nhân
viên, học sinh thực hiện nghiêm việc phòng dịch COVID-19 của trong dịp hè và
trong tháng 8.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đã xây dựng phương án và thực hiện
nghiêm việc phòng chống dịch COVID 19 khi tiếp nhận thu hồ sơ đăng kí dự tuyển
viên chức và các cá nhân đến liên hệ công tác tại cơ quan.
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- Các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe
và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; theo dõi và quản
lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; triển khai các
hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ
chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thường xuyên làm vệ
sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.
- Các đơn vị trường MN, TH, THCS và TH&THCS đã hoàn thành nội dung
năm học 2020-2021 đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng trong một số khoảng thời
gian học trực tuyến và học bù đồng thời đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch
COVID-19. Đến nay trên toàn địa bàn huyện chưa có trường hợp CB, GV, NV, HS
nào nhiễm bệnh COVID-19.
2. Giải pháp cụ thể phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022
2.1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trong điều kiện phòng, chống dịch
COVID-19:
- Xây dựng các phương án tổ chức dạy học: trực tiếp (mức độ bình thường
mới); trực tiếp kết hợp với trực tuyến (mức độ nguy cơ); trực tuyến (mức độ nguy
cơ cao và nguy cơ rất cao).
- Tiếp tục duy trì môi trường học đường đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong khuôn
viên nhà trường, như: hàng ngày phải lau bề mặt tiếp xúc bằng dung dịch khử
khuẩn bàn, ghế, bảng viết, bếp ăn, đồ dùng dụng cụ giảng dạy và học tập, dụng cụ
thể thao, đồ dùng đồ chơi, …
- 100% các trường đảm bảo khu vực vệ sinh, khu vực rửa tay chân của CB,
GV, NV và HS có xà phòng, nước rửa tay.
- Phòng Y tế nhà trường đảm bảo tất cả các yêu cầu theo quy định như: thuốc
dự phòng, dụng cụ sơ cấp cứu, trang thiết bị y tế; có nhân viên thường trực trong
suốt thời gian nhà trường diễn ra các hoạt động.
- Phối hợp với trạm Y tế tổ chức phun thuốc tiêu độc khử khuẩn toàn bộ
khuôn viên trong nhà trường; thường xuyên tư vấn, hỗ trợ các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy
định 5K, đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường và trên đường từ nhà
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đến trường, từ trường về nhà.
- Không tổ chức các hoạt động tập thể ngoài nhà trường, các trường hợp đặc
biệt, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GDĐT.
2.2. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt trong toàn ngành: Tuyên truyền
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường về dịch bệnh và các biện
pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi
ngờ mắc bệnh;
2.3. Công tác phối hợp với các tổ chức, cá nhân:
- Toàn ngành nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, kịp thời báo cáo các tình
huống xảy ra đến Ban chỉ đạo huyện, chính quyền địa phương các xã (thị trấn)…
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, trạm Y tế các xã (thị trấn) thường
xuyên tư vấn, hỗ trợ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, các lớp và từng phụ huynh học
sinh: phối hợp theo dõi sức khỏe của học sinh, đảm bảo mặc ấm và đeo khẩu trang
cho con em mình.
2.4. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Hướng dẫn số 564/HD-PGD-PYT
ngày 31/8/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo
dục năm học 2021-2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo Phòng GDĐT Đại Từ
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Kịp thời
nắm bắt những văn ban chỉ đạo phòng chống dịch của các cấp, phối hợp với ngành
Y tế, các xã, thị trấn theo dõi và kịp thời đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng,
chống dịch để tham mưu UBND huyện chỉ đạo phương án dạy học phù hợp, đảm
bảo an toàn trong phòng chống dịch.
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch, kịp thời chỉ đạo khắc phục những mặt
hạn chế trong công tác phòng, chống dịch của các nhà trường.
2. Thủ trưởng các đơn vị trường học
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp,
phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo dạy học an toàn.
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- Bố trí nguồn kinh phí trong chi khác để đảm bảo các hoạt động chung trong
phòng, chống dịch bệnh.
- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo
an toàn trong phòng, chống dịch ở nhà cũng như khi đến trường. Cho học sinh nghỉ
học, hướng dẫn đến cơ sở y tế khi bị ốm hoặc có biểu hiện bất thường về sức khỏe.
- Báo cáo Ban chỉ đạo xã (thị trấn), Ban chỉ đạo Phòng GDĐT huyện khi có
các dấu hiệu bất thường (số điện thoại trường trực 24/24: Đ/c Nguyễn Ngọc
Hưng - 0986360098, đ/c Vũ Thị Bích Hường – 0868573389, đ/c Phan Tuấn –
0988.808.458, đ/c Vũ Thị Lan Oanh – 0916.568.216).
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trong Ngành Giáo dục
năm học 2021-2022. Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Đại Từ (Báo cáo);
- BCĐ huyện (Báo cáo);
- Sở GDĐT (Báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);
- Trung tâm Y tế huyện (phối hợp);
- Các đơn vị trường học (thực hiện);
- Thành viên BCĐ Phòng GDĐT (thực hiện);
- Lưu: VT, CTHS.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Ngọc Hưng

