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KẾ HOẠCH  
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA 

 
Căn cứ quyết định số 137/QĐ-BYT ngày 17/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh trên người năm 2020. 

Căn cứ quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp 

ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona; trước tình 

hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

(nCoV) gây ra. 

Thực hiện công văn số 81/SGDĐT-GDTXCTTT, của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk 

Nông ngày 30/01/2020, V/v tăng cường công tác vệ sinh trường, lớp học và phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. 

Thực hiện công văn số 97/SGDĐT-VP, của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông ngày 

03/02/2020, Về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hồ hấp do chủng 

mới của virus Corona (nCoV) gây ra. 

Thực hiên công văn số 100/CV-SGDĐT, của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông ngày 

03/02/2020, về việc triển khai thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do 

chủng mới cử virus Corona (nCoV) gây ra. 

  Căn cứ tình hình thực tế, nay Trường THPT Hùng Vương xây dựng kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh Corona (nCoV) như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

 Phát hiện sớm trường hợp nhiễm viêm phổi cấp do chủng virus Corona (nCoV), xử lý 

kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất dẫn đến tử vong. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ: 



1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

 Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh. 

 Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống bất thường  

xảy ra. 

2. Công tác truyền thông: 

 Tuyên truyền cho cán bộ giáo viên và học sinh về bệnh viêm đường hô hấp cấp tính và 

các biện pháp phòng bệnh. 

 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin cho học sinh, tránh 

gây hoang mang lo lắng, và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 Tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tiến hành diệt 

khuẩn nếu cần thiết. 

Tăng cường biện pháp rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, khuyến cáo phụ 

huynh nếu nghi ngờ học sinh bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Corona (nCoV): có thể tự nghỉ học nhưng phải có giấy phép gửi nhà trường. 

Hướng dẫn học sinh cách tự chăm sóc bản thân, vệ sinh cá nhân, uống nhiều nước, đeo 

khẩu trang khi ra đường, tránh tụ tập nơi đông người.... 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Corona của trường THPT Hùng Vương. Đề 

nghị cán bộ giáo viên và học sinh theo dõi để thực hiện tốt cách phòng chống dịch bệnh. 

Quảng Phú, ngày 03 tháng 2 năm 2020 

       HIỆU TRƯỞNG 


