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 Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

  

 Thực hiện Công văn số 4007/SGDĐT ngày 30/11/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”, nhằm đề ra các giải pháp ứng phó có hiệu quả khi có các tình 

huống  dịch bệnh xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng 

Phương án dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

như sau: 

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

1. Trước khi học sinh đến trường 

- Xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống 

dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn dịch bệnh tại địa 

phương. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, 

y tế tại trường học, chú ý đến các yếu tố liên quan đến người khuyết tật. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19, công tác y tế trường học cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, 

nhân viên thông qua sổ liên lạc điện tử, hệ thống sổ tay phòng, chống COVID-19, tài 

liệu hướng dẫn công tác y tế trường học hoặc hệ thống thông tin sẵn có của nhà 

trường. 

- Yêu cầu học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên thực hiện theo dõi sức 

khỏe tại nhà và đeo khẩu trang trên đường đến trường. 

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng trường, lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa 

đón (nếu có) theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Kiện toàn bộ phận thường trực về công tác y tế trường học; bố trí phòng cách 

ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định, tổ chức hiệu quả công tác tư vấn tâm 

lý học đường. 

- Khảo sát, điều tra số học sinh có liên quan đến người nhà từ vùng dịch, vùng 

có nguy cơ cao trở về đang theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà. Thông báo đến 

phụ huynh những học sinh có người nhà đang theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà 

chưa hết thời gian cách ly tạm thời chưa đến trường học trực tiếp. 

 - Nắm tình hình cụ thể về từng học sinh đang bị mắc kẹt tại các vùng có dịch 

chưa trở về để phối hợp với phụ huynh có giải pháp tổ chức việc học tập cho học 

sinh. 

 - Nắm chắc các đối tượng học sinh đang điều trị F0, cách ly y tế để phối hợp 

với gia đình học sinh bố trí việc học tập phù hợp. 
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2. Khi học sinh đến trường 

- Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường (người đưa học sinh không 

vào trong khuôn viên nhà trường). 

- Thực hiện vệ sinh các khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phương tiện đưa đón học 

sinh (nếu có) sau mỗi lần đưa đón theo quy định, bố trí thùng rác có nắp đậy tại vị trí 

phù hợp. 

- Kiểm tra, bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh và các 

vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho 

buổi học tiếp theo. 

- Phân công cán bộ, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch 

theo quy định tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 và Quyết định số 

4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. 

- Những đơn vị có học sinh đến từ các vùng giãn cách cần theo dõi chặt chẽ để 

kịp thời phát hiện học sinh có biểu hiện của yếu tố dịch tể. 

- Đối với trường nội trú: Hạn chế tối đa sử dụng thiết bị sinh hoạt dùng chung 

như giường, chiếu, chăn, gối, bát, thìa, cốc uống nước, khăn lau; giường ngủ của học 

sinh sắp xếp giãn cách theo quy định. 

3. Khi học sinh kết thúc buổi học 

- Đảm bảo học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên giãn cách hợp lý, đeo 

khẩu trang khi rời trường trở về nhà. 

- Bảo đảm học sinh được giao nhận tại cổng trường (người đón học sinh không 

vào trong khuôn viên nhà trường). 

II. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH 

1. Tình huống 1: Khi cán bộ, giáo viên, học sinh không thuộc F0, F1, F2  

Các đơn vị dạy học bình thường, đảm bảo phòng chống dịch theo các bước 

được quy định tại Mục I, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tiếp xúc của học 

sinh với người thân trong gia đình và cộng đồng nơi học sinh cư trú. 

2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh là F2 

2.1. Phương án xử lý: 

Khi xuất hiện cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc F2, nhà trường thực hiện các 

biện pháp như sau: 

+ Đối với các cán bộ, giáo viên thuộc F2: Cho tự cách ly, theo dõi sức khoẻ 

tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế và BCĐ các cấp, tiếp tục theo dõi tình hình 

các F1 qua các lần xét nghiệm, tiến hành rà soát và lập danh sách các F3 liên quan để 

theo dõi. 

+ Đối với học sinh thuộc F2: Cho học sinh tự cách ly tại nhà theo quy định 

của cơ quan y tế và BCĐ các cấp, lập danh sách các F3 để theo dõi.  

2.2. Phương án dạy học: 

https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-6666-byt-mt-2021-huong-dan-phong-chong-dich-covid-19-tai-co-quan-don-vi-207609-d6.html
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4800-qd-byt-bo-y-te-210967-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-4800-qd-byt-bo-y-te-210967-d1.html
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Sau khi xác định chính xác các F2 và tiến hành các biện pháp y tế liên quan, 

xác định được mức độ ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn, thống nhất với BCĐ phòng 

chống dịch các xã/thị trấn để lựa chọn phương án dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến 

đối với các lớp có F2; Các lớp khác vẫn tổ chức dạy học trực tiếp và theo dõi chặt chẽ 

các biện pháp y tế. 

3. Tình huống 3: Xuất hiện trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh là F1 

3.1. Phương án xử lý 

- Ngoài việc duy trì các hoạt động tại tình huống 1,2 Hiệu trưởng kịp thời báo 

cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương, cơ sở y tế địa phương và 

Phòng GD&ĐT để triển khai các biện pháp y tế cần thiết. 

- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, 

khám sàng lọc F1, F2 và thực hiện các biện pháp y tế theo quy định, đồng thời tiến 

hành các biện pháp phun khử trùng, diệt khuẩn phòng học/tầng học/dãy nhà/khu vực 

có F1, F2. 

- Nếu trường hợp F1 thuộc diện học sinh tham gia bán trú, nội trú trong trường 

thì nhà trường tạm thời cho dừng hoạt động bán trú, nội trú đến khi an toàn (riêng 

trường PTDT Nội trú huyện, các đơn vị PTDTBT  xây dựng phương án phù hợp tình 

hình thực tế của đơn vị).  

- Nếu các F1, F2 được xác định trong trường học thì sau khi cơ quan y tế tiến 

hành xong việc khoanh vùng, sàng lọc F1, F2, nhà trường thông báo phụ huynh đến 

đón học sinh và cho học sinh thuộc lớp học/tầng học/dãy nhà có học sinh F1 tạm nghỉ 

học. Lưu ý: bố trí thời gian ra về giữa các khối lớp hợp lý để hạn chế tiếp xúc đông 

người.  

- Lập danh sách, quản lý sức khỏe những người F2, F3 báo cáo kịp thời với cơ 

quan chức năng để kịp thời thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. 

- Giám sát sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các cá nhân 

có đến làm việc tại đơn vị. Chỉ đạo triển khai khai báo y tế trong toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, không 

hoang mang lo lắng. 

3.2. Phương án dạy học 

- Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp phù hợp cho các khối/lớp/học sinh không 

phải là F1, F2 nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch. 

- Triển khai phương án tổ chức dạy học trực tuyến đối với lớp có học sinh F1 

(các học sinh khác trong lớp thuộc F2), sau 02 lần xét nghiệp F1 âm tính thì các F2 

được trở lại học trực tiếp. 

- Trường hợp lớp có học sinh F2 thì chỉ cho học sinh thuộc F2 nghỉ học trực 

tiếp và dạy trực tuyến hoặc giao bài học ở nhà. 

4. Tình huống 4: Xuất hiện ca bệnh (F0) trong trường học 

4.1. Phương án xử lý  



4 

 
- Hiệu trưởng kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa 

phương, cơ sở y tế địa phương, Phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng để triển 

khai các biện pháp y tế, hạn chế thấp nhất việc lây lan ra toàn trường và cộng đồng.  

a) Các biện pháp chống dịch chung cần làm ngay 

- Phối hợp BCĐ các xã/thị trấn phong tỏa tạm thời phòng học, khu vực xuất 

huyện ca bệnh (F0). 

- Lập tức tách F0 (nếu F0 đang ở trường học) đưa đến phòng cách ly tạm thời, 

hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với 

những người khác, liên hệ với Trung tâm y tế để đưa đi cách ly, điều trị theo quy 

định.  

- Giáo viên quản lý học sinh lớp học có F0 yêu cầu học sinh ngồi nguyên vị trí 

ở trong lớp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm, chờ hướng xử 

lý của cơ quan y tế. 

- Thông báo phụ huynh các lớp còn lại không có tiếp xúc gần với lớp có F0 

đón học sinh nghỉ học, đảm bảo phân bố thời gian đón hợp lý giữa các khối lớp để 

hạn chế tiếp xúc đông người. 

b) Các biện pháp xử lý tiếp theo khi có kết quả xét nghiệm 

- Phối hợp cơ quan y tế và BCĐ các cấp để thực hiện truy vết F1 thần tốc, triệt 

để, chính xác tại trường cũng như cộng đồng đối với những người có liên quan đến 

F0. 

- Lập danh sách, quản lý sức khỏe những cán bộ giáo viên, nhân viên và học 

sinh có tiếp xúc gần (F1, F2, F3) của toàn trường báo cáo kịp thời với cơ quan chức 

năng để kịp thời thực hiện các biện pháp y tế cần thiết. 

- Chỉ đạo triển khai khai báo y tế và giám sát chặt chẽ sức khỏe trong toàn thể 

cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Tăng cường tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ giáo viên, 

nhân viên và học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh, không hoang 

mang lo lắng. 

- Phối hợp với cơ quan y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun khử 

trùng, diệt khuẩn, thu gom rác thải của người bệnh (khẩu trang, khăn, giấy lau,… đã 

qua sử dụng) và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khác theo chỉ đạo 

của cơ quan chức năng. 

4.2. Phương án dạy học 

- Tổ chức dạy học trực tuyến cho các lớp không có học sinh thuộc F0, F1.  

- Có thể tổ chức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến đối với các lớp ở các dãy 

phòng học không liên quan đến lớp có học sinh F0, F1 phù hợp tình hình tại đơn vị. 

- Sau ít nhất sau 24h khử khuẩn, vệ sinh lớp học/tầng học/dãy nhà/khu vực 

đang được phong tỏa, nhà trường có thể tổ chức hoạt động tại khu vực này. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Phòng GD&ĐT  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức dạy học 

cụ thể đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và phấn đấu hoàn thành chương trình 

đúng tiến độ.  

- Phối hợp với các phòng, ban cấp huyện, BCĐ phòng dịch các xã/thị trấn triển 

khai phòng, chống dịch hiệu quả trong trường học; tuyên truyền sâu rộng để phụ 

huynh, học sinh, nhân dân hiểu, đồng thuận với phương án tổ chức dạy học. 

- Các cấp học chỉ đạo chuyên viên phụ trách đầu mối tập hợp tình hình dịch 

bệnh và phương án dạy học của các đơn vị và phối hợp với đồng chí thư ký BCĐ 

phòng chống dịch bệnh của ngành tổng hợp báo cáo tình hình tuần học mới trước 14h 

chủ nhật hàng tuần, ngoài ra hàng ngày kịp thời cập nhật tình hình phòng chống dịch 

bệnh và dạy học của các đơn vị. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục 

- Căn cứ hướng dẫn tổ chức dạy học của ngành và tình hình thực tiễn tại đơn vị 

để xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học cụ thể, chi tiết đảm bảo yêu cầu phòng, chống 

dịch và phấn đấu hoàn thành chương trình đúng tiến độ.  

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh và chủ trương tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh, học 

sinh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan ý tế năm bắt tình hình về dịch bệnh để 

xử lý kịp thời và điều chỉnh việc dạy học phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với gia đình 

theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp 

nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời. 

- Thường xuyên nắm tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo về 

Phòng GD&ĐT về tình hình dịch bệnh, phương án dạy học của đơn vị hàng tuần, 

hàng ngày về cấp học để được chỉ đạo kịp thời.  

Trên đây hướng dẫn dạy học ứng phó và phòng chống dịch bệnh Covid-19 

trong trường học khi thực hiện dạy học trực tiếp trên địa bàn huyện. Trong quá trình 

thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (qua lãnh đạo cấp học) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

  Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, PCT UBND huyện (b/c);  

- LĐ, CV Phòng GD&ĐT; 

- Phòng y tế, Trung tâm y tế (p/h); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Vững 
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