UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 299 /KH-SGD&ĐT

Bến Tre, ngày 19 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
(COVID-19) gây ra trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Thực hiện Kế hoạch số 802/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2021 của Ủy
ban nhân tỉnh về Ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus corona (COVID-19), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Ứng phó
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) gây
ra trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Phối hợp với các ngành chức năng phát hiện sớm các trường hợp dương tính
với SARS-CoV-2, khoanh vùng, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến
mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. Ứng phó kịp thời với dịch COVID-19 trong
tình hình mới.
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành
Giáo dục và Đào tạo quán triệt, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định, biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo nội dung của Kế hoạch.
II. CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH
1. Phương án 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học
a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp ngành
theo Quyết định số 73/QĐ-SGD&ĐT ngày 17/02/2021; phân công nhiệm vụ, đề
xuất nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
- Quán triệt và nghiêm túc triển khai, thực hiện các Kế hoạch và công văn
của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh,..
về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona.
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông, khuyến cáo phòng chống
dịch trong trường học; kiểm tra, giám sát công tác triển khai phòng chống dịch tại
các cơ quan, cơ sở giáo dục.
- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi
có dịch xảy ra. Báo cáo kịp thời tình hình và tổ chức thực hiện về cấp trên khi có
yêu cầu.
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b) Công tác giám sát, dự phòng
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các
biểu hiện nghi ngờ; phối hợp với ngành y tế trang bị tài liệu và hướng dẫn biện
pháp về theo dõi, giám sát, phòng chống và cách phối hợp xử lý ổ dịch cho cán bộ
làm công tác y tế trong trường học.
- Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, các tài
liệu chuyên môn trong công tác theo dõi, giám sát và phòng, chống dịch nhằm triển
khai các hoạt động phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.
c) Công tác truyền thông
- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời sống
https://suckhoedoisong.vn, website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn.
- Tổ chức hoạt động đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp ngành (số điện
thoại: 02753. 822217) và đường dây nóng tại các cơ quan, cơ sở giáo dục để tiếp
nhận và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh; kịp thời
cung cấp thông tin để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên không hoang
mang lo lắng.
- Truyền thông thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử
khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế, Khoảng cách.
d) Công tác hậu cần
Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học
như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà
phòng... và các phương án đảm bảo sức khỏe cho người học, giáo viên, cán bộ
quản lý và nhân viên trong trường học.
2. Phương án 2: Có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trong trường học
a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống
dịch bệnh; giám sát, phát hiện, phối hợp xử lý ổ dịch tại các cơ sở giáo dục.
- Theo dõi sát diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch COVID-19 cấp tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống
dịch.
- Thường xuyên báo cáo về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ
đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát tất cả các trường hợp còn lại chưa mắc bệnh.
Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh cho các cơ quan chức năng.
- Thực hiện nghiêm quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo
quy định.
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b) Công tác giám sát, dự phòng
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính với các
biểu hiện nghi ngờ do dịch COVID-19.
- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức cách ly ngay những trường hợp nghi ngờ
mắc bệnh, những người có tiếp xúc gần với người bệnh, những trường hợp có sốt,
ho, khó thở về từ vùng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp xử lý triệt để
các ổ dịch.
c) Công tác truyền thông
- Cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường xuyên
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời sống
https://suckhoedoisong.vn, website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn.
- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp ngành (số điện
thoại: 02753. 822217) và đường dây nóng các cơ quan, cơ sở giáo dục để tiếp nhận
và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.
- Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông tại phương án một; đẩy mạnh hơn
nữa các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp
thông tin để cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và nhân dân không hoang mang
lo lắng.
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo cấp ngành để nắm bắt thông tin từ cơ sở nhằm có
định hướng xử lý, báo cáo, đề xuất kịp thời.
- Truyền thông thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử
khuẩn, Không tụ tập, Khai báo y tế, Khoảng cách.
- Phối hợp ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không
chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.
d) Công tác hậu cần
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường
học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà
phòng... và các phương án đảm bảo sức khỏe cho người học, giáo viên, cán bộ
quản lý và nhân viên trong trường học; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường,
lớp theo quy định.
- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện
kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát
trên diện rộng.
3. Phương án 3: Dịch bệnh xuất hiện trong trường học
a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống
dịch bệnh, giám sát, phát hiện, phối hợp xử lý ổ dịch tại các cơ sở giáo dục.
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khi cần.
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- Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình dịch bệnh và tổ
chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.
- Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn và đánh giá việc
triển khai công tác phòng chống dịch của các đơn vị.
b) Công tác giám sát, dự phòng
- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch
tễ liên quan; phối hợp tổ chức điều tra phát hiện, khoanh vùng ổ dịch và cho học
sinh, học viên nghỉ học, hạn chế đi lại khi cần thiết.
- Phối hợp tổ chức phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên trong cơ sở giáo dục có ổ dịch; xử lý triệt
để khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng, không để bùng phát
dịch trong cộng đồng.
- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức cách ly ngay những trường hợp mắc
bệnh/nghi ngờ mắc bệnh, những người có tiếp xúc gần với người bệnh, những
trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế với
phương châm bốn tại chỗ.
c) Công tác truyền thông
- Cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo phòng chống thường
xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (moh.gov.vn), Báo Sức khỏe và Đời
sống https://suckhoedoisong.vn, website Cục Y tế dự phòng vncdc.gov.vn.
- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp ngành (số điện
thoại: 02753. 822217) và đường dây nóng các cơ quan, cơ sở giáo dục để tiếp nhận
và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.
- Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông tại phương án một, hai; đẩy mạnh
hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền thông thông điệp 5K của Bộ Y tế, thông tin
dịch chính thống để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và nhân dân
không hoang mang lo lắng.
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo cấp ngành để nắm bắt thông tin từ cơ sở nhằm có
định hướng xử lý, báo cáo, đề xuất kịp thời.
- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông,
khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp tình hình dịch bệnh; thông tin để cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên không hoang mang lo lắng.
- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các
thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang
mang trong cộng đồng.
d) Công tác hậu cần
- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường
học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà
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phòng... và các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học, giáo viên, cán bộ
quản lý và nhân viên trong trường học; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường,
lớp theo quy định.
- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện
kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát
trên diện rộng.
- Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan có liên quan đảm bảo về điều kiện
và phương án, biện pháp phòng chống trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng
trong trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Ban Chỉ đạo cấp ngành)
- Triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn ngành; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc
việc triển khai thực hiện của các đơn vị.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do COVID-19 theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền
nhiễm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh và
chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện/thành
phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19
trên toàn tỉnh nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch này.
- Tổ chức họp giao ban khi cần thiết để kiểm điểm, đánh giá tình hình, đề ra
các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.
- Theo dõi sát, đánh giá tình hình dịch bệnh và kịp thời đề xuất, tham mưu
UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.
b) Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông Hermann
Gmeiner Bến Tre
- Căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tiễn, khẩn trương xây
dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do COVID-19 tại đơn vị.
- Phối hợp ngành Y tế địa phương thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng,
công tác tuyên truyền, phòng dịch; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp
theo quy định; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại
trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch
và xà phòng... và các phương án đảm bảo sức khỏe cho người học, giáo viên, cán
bộ quản lý và nhân viên trong trường học.
- Báo cáo kịp thời tình hình và tổ chức thực hiện về cấp trên khi có yêu cầu.
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Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 359/KH-SGD&ĐT ngày 27 tháng 02
năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do COVID-19 gây ra trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Trên đây là Kế hoạch Ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do do
chủng mới của virus corona (COVID-19) gây ra trong các trường học trên địa bàn
tỉnh Bến Tre, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BCĐ PC COVID-19 tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các Phó GĐ Sở GD&ĐT;
- Các phòng, Thanh tra Sở (để thực hiện);
- Các Phòng GD&ĐT, trường THPT (để thực hiện);
- TT GDNN-GDTX huyện/TP (để thực hiện);
- Trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Luyến

