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CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Số:           /PA-BCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021    

PHƯƠNG ÁN
Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trong năm học 2021-2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức 
tạp, khó lường; để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình dạy học của năm học 
2021-2022 và theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1346/TTr-
SGDĐT ngày 27/8/2021; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và 
đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
- Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch Covid-19 về ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh 
giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 
động”.

- Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái 
bình thường mới.

- 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 số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly 
phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em.

II. Mục đích, yêu cầu
- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, 

phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong trường 
học và cộng đồng.

 - Đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch thời gian năm 
học 2021-2022 ban hành tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của 
UBND tỉnh.

III. Phạm vi áp dụng
- Phạm vi áp dụng: các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục 

và đào tạo các cấp trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: theo quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách 



2

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền.
IV. Nội dung phương án
1. Đối với địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
- Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên, học viên (gọi tắt là học sinh, sinh viên) 

tạm dừng đến trường. Thời gian thực hiện theo Quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của 
cấp có thẩm quyền ở địa phương.

- Đối với trẻ mẫu giáo: các trường phối hợp hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi 
dưỡng, chăm sóc trẻ trong thời gian không đến trường.

- Đối với giáo dục phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và giáo dục 
thường xuyên: thực hiện dạy học, kiểm tra theo hình thức trực tuyến, kết hợp với 
các hình thức học qua kênh yotube, truyền hình… 

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo vẫn thực hiện công tác quản lý, điều hành 
các hoạt động; thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ việc dạy học trực tuyến 
của giáo viên, việc học tập của học sinh, sinh viên.

2. Đối với các địa phương không áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

- Học sinh, sinh viên đi học tập trung tại trường; các đơn vị phải nâng cao 
ý thức thường trực trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh, 
sinh viên.

- Các hoạt động tập thể chỉ tổ chức trong phạm vi lớp, không tập trung học 
sinh toàn trường, đảm bảo giãn cách theo quy định.

 - Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc, triệt để yêu 
cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

- Thường xuyên theo dõi về tình hình, diễn biến sức khỏe học sinh, sinh 
viên, ghi nhật ký công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở đơn vị; đối với 
những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông tin kịp thời với Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch tại cơ sở, khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất khám sàng 
lọc và cách ly y tế, điều trị ngay nếu xét thấy có dấu hiệu nhiễm bệnh.

- Trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn 
và hướng dẫn học sinh, sinh viên thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh thân thể.

- Bố trí phòng cách ly tạm thời, chuẩn bị dụng cụ y tế để sử dụng ngay khi 
phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Thường xuyên vệ sinh phòng học, nơi ăn, ở của học sinh, sinh viên; 
khuyến khích học sinh, sinh viên tự trang bị bình, ly uống nước, khăn lau tay riêng 
(không dùng chung). Đối với các đơn vị có tổ chức bán trú nên trang bị khay thức 
ăn cho từng cá nhân, chia giờ ăn theo ca để tránh tập trung đông người trong cùng 
một thời điểm….
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3. Các phương án xử lý đối với một số tình huống có thể xảy ra
a) Khi trường học xuất hiện ca bệnh dương tính Covid-19 (viết tắt là F0)
- Cơ sở giáo dục và đào tạo tạm dừng hình thức dạy học tập trung, chuyển 

sang dạy học trực tuyến.
- Khẩn trương báo cáo trường hợp F0 cho cơ quan y tế địa phương và phối 

hợp cách ly ngay F0, đưa F0 đến bệnh viện điều trị theo quy định.
- Vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn những nơi F0 có đến/ở/đi qua (phòng 

học, hành lang lớp học, nhà vệ sinh…).
- Lập danh sách những người có tiếp xúc gần với F0 (viết tắt là F1) để phối 

hợp đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. 
- Về thời gian cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 như sau:
+ Đối với trẻ dưới 16 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày, tiếp tục 

theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo (theo đúng tinh thần Công văn số 
7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế). Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
ba lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

+ Đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên thực hiện cách ly y tế tập trung 14 
ngày, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-
CoV-2 ba lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

- Trường hợp tất cả kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 âm tính: hoạt động của 
trường trở lại bình thường sau khi đã chuyển ca F0 đến bệnh viện điều trị và phun 
khử khuẩn, vệ sinh môi trường. Riêng lớp học có trường hợp F0 tiếp tục hình thức 
học trực tuyến (do các F1 đã bị cách ly, không đến trường trong thời gian này).

- Trường hợp kết quả xét nghiệm lần 1 của F1 có mẫu dương tính (F1 trở 
thành F0): khẩn trương truy vết F1, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Nhà trường 
vẫn tiếp tục hình thức dạy học trực tuyến để xử lý triệt để ổ dịch.

- Trường hợp kết quả xét nghiệm lần 2, 3 của F1 có mẫu dương tính (F1 trở 
thành F0 trong thời gian thực hiện cách ly): nhà trường thực hiện hoạt động dạy 
học tập trung; đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế tiếp tục theo dõi sức khỏe, 
thực hiện khai báo y tế hằng ngày đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên 
qua các ứng dụng khai báo y tế.

b) Khi trường học xuất hiện F1
- Cơ sở giáo dục tiếp tục hình thức dạy học tập trung, riêng lớp có trường 

hợp F1 chuyển sang dạy học trực tuyến.
- Lập danh sách những người có tiếp xúc gần với F1 (viết tắt là F2);
- Toàn bộ giáo viên, học sinh, sinh viên của lớp học là F2 phải cách ly tại nhà, 

tạm dừng đến trường chờ kết quả xét nghiệm lần 1 của F1. Nếu kết quả xét nghiệm 
F1 âm tính thì kết thúc cách ly F2, hoạt động của trường, lớp trở lại bình thường.

- Nếu F1 trở thành F0 thì áp dụng thực hiện điểm a, mục 3, phần IV, Phương 
án này.
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c) Khi trường học xuất hiện F2
- Cơ sở giáo dục tiếp tục hình thức dạy học tập trung.
- F2 tạm dừng đến trường và thực hiện cách ly tại nhà chờ kết quả xét 

nghiệm lần 1 của F1. Nếu kết quả xét nghiệm F1 âm tính thì kết thúc cách ly F2, 
F2 đi học trở lại bình thường.

- Nếu F1 trở thành F0 thì F2 trở thành F1 và áp dụng điểm b, mục 3, phần 
IV, Phương án này.

4. Nhiệm vụ
a) Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo rà soát, củng cố, kiện toàn lại 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên để xử lý ngay các tình huống phát sinh về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 ở đơn vị mình trong năm học mới 2021-2022. 

b) Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ở mỗi cơ sở giáo dục và đào 
tạo phải thành lập Tổ Giám sát an toàn Covid-19 trong trường học để thường 
xuyên theo dõi, đôn đốc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 ở đơn vị. Tổ Giám sát an toàn Covid-19 trong trường học do cán bộ, 
giáo viên (có sự tham gia của học sinh, sinh viên đối với cấp THCS, THPT, CĐ, 
ĐH) phụ trách.

- Nhiệm vụ chính của Tổ Giám sát an toàn Covid-19 trong trường học là 
đôn đốc, theo dõi, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực hiện yêu cầu 5K.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở các cơ sở giáo 
dục và đào tạo thường xuyên giữ mối liên hệ với Trạm Y tế cấp xã, nơi có trường 
học để được tư vấn, hướng dẫn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh ở đơn vị mình.

5. Tổ chức thực hiện
a) Sở Giáo dục và Đào tạo
- Là đơn vị thường trực theo dõi việc thực hiện Phương án này, kịp thời báo 

cáo với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh  Covid-19 của ngành 
Giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai Phương án đến đơn vị trực thuộc; đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, 
nhắc nhở các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực 
hiện việc dạy học trực tuyến đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất có thể.

b) Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học nghiêm túc triển khai thực hiện 
Phương án tại đơn vị, kịp thời báo cáo với UBND tỉnh về công tác phòng, chống 
dịch bệnh của cơ sở mình.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các ngành, địa phương liên 
quan phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở các cơ sở giáo dục 
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và đào tạo trên địa bàn; thành lập các đội phản ứng nhanh, thông báo công khai 
số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ các trường khi có dịch bệnh xảy ra; chịu 
trách nhiệm triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Phương án này ở các 
trường MG, TH, THCS thuộc phạm vi quản lý; hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo 
dục và đào tạo để mua sắm trang thiết bị, dụng cụ y tế phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

d) Sở Y tế: chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các 
huyện, thị xã, thành phố kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc hỗ trợ xét nghiệm nhanh đối với những 
trường hợp xuất hiện F0, F1, F2 ở các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tham mưu 
phương án ưu tiên tiêm vắc xin cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên theo 
đúng quy định. 

e) Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo
- Triển khai Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong 
trạng thái bình thường mới đối với nội dung phòng, chống dịch Covid-19 tại 
trường học.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án này tại đơn vị; nếu lơ là, chủ 
quan để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng thì người đứng đầu đơn vị 
và cấp trên quản lý trực tiếp đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo 
quy định.

Trên đây là Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo 
dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và 
Đào tạo để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND/Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 xem xét, quyết định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BCĐQG PCD Covid-19;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- TTTT, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
- Báo QNam, Đài PTTH QNam,
Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

[daky]
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Văn Tân
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