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UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:  98/HD-PGDĐT 
 

 

Nam Từ Liêm, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 

Xây dựng Trường học an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 
      

Thực hiện Hướng dẫn số 120/HD-BCĐ ngày 27/03/2020 của Ban chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận Nam Từ Liêm về việc xây dựng cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn quận Nam Từ Liêm, phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các trường 

mầm non, tiểu học, THCS, các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn quận thực 

hiện các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng cơ quan, đơn vị trường học an toàn trên nền tảng mỗi cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh đảm bảo an toàn. Mỗi cơ quan, đơn vị trường học an toàn 

là góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Yêu cầu 

100% cơ quan, đơn vị trường học, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh gương 

mẫu đi đầu thực hiện, đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, phụ huynh học sinh 

thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

1. Tiêu chí “Cơ quan, đơn vị trường học an toàn trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19” 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có kiến thức và thực hành tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị trường học, tại gia 

đình, cụm dân cư nơi mình cư trú. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để không 

có trường hợp bị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị trường học. 

Trong trường hợp có người bị nhiễm tại cơ quan, đơn vị trường học phải đảm bảo 

cách ly y tế nghiêm ngặt không để dịch bệnh lây lan tại cơ quan, đơn vị trường học 

và cộng đồng nơi mình cư trú. 

- Các đơn vị trường học đảm bảo duy trì và tăng cường dạy học qua internet, 

trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn 

bản hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, Phòng GDĐT quận. 
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- Mỗi cơ quan, đơn vị trường học đáp ứng đủ các nội dung trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19 theo 05 nhóm giải pháp và phương châm 04 tại chỗ. 

+ Dự phòng, cách ly tại chỗ. 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ. 

+ Nhân lực tại chỗ. 

+ Kinh phí tại chỗ. 

2. Biện pháp xây dựng “Cơ quan, đơn vị trường học an toàn trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19” 

2.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

a) Tại nơi làm việc và học tập 

Đo thân nhiệt, rửa tay, súc họng, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở 

thì nên ở nhà và kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị, y tế địa phương để được thăm 

khám và thực hiện các quy trình trong phòng, chống dịch theo quy định. 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được y tế hoặc Tổ công tác kiểm tra, 

đo thân nhiệt trước khi vào khu làm việc, học tập của cơ quan, đơn vị trường học. 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện khai báo y tế theo 

quy định. 

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc, học tập và đeo 

khẩu trang khi có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp hoặc có tiếp xúc gần với người 

mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp; không khạc nhổ bừa bãi tại nơi 

làm việc, học tập. 

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, … Nên 

duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa giờ làm việc, tích cực 

vận động cơ thể, đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ. 

- Những công việc có nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm cao nên đeo khẩu trang 

đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng gang tay phù hợp để giảm tiếp xúc 

không cần thiết; không bắt tay, tiếp xúc với người khác trong khoảng cách dưới 2m. 

Tăng cường sử dụng phương tiện liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp. 

- Nên chia nhóm làm việc phù hợp với từng tổ, nhóm, đảm bảo khoảng cách an 

toàn, tránh lây nhiễm chéo. 

- Tổ chức ăn trưa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phù hợp với tình hình 

thực tế của cơ quan, đơn vị trường học, không tổ chức ăn đông người cùng một lúc. 

* Khi kết thúc công việc 

Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào 

thùng rác đúng nơi quy định, rửa tay bằng xà phòng, không mặc quần áo sử dụng 

khi làm việc về nhà, để quần áo, vật dụng phải được làm sạch để vào nơi quy định 

sau mỗi ca làm việc, học tập. 
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* Lưu ý: Đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

- Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần báo cáo với người 

quản lý, cán bộ y tế của cơ quan, đơn vị trường học, đến ngay cơ sở y tế để khám. 

- Phát hiện, giám sát và thông báo kịp thời những người nghi ngờ nhiễm dịch 

bệnh Covid-19 với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trường học, cơ sở y tế và chính quyền 

địa phương. 

- Trường hợp đi công tác về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 phải thực 

hiện hạn chế tiếp xúc, báo cáo ngay với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trường học, cơ sở y tế 

và chính quyền địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn cách ly y tế. Nếu xuất hiện 

có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để khám bệnh. 

b) Tại nơi cư trú 

- Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định, 

hướng dẫn của địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời bản thân tự 

giác khai báo y tế trung thực theo quy định. 

- Tuân thủ các biện pháp tự phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, thường 

xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế trước 

và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, khi tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ 

lây nhiễm, trước và sau khi tham gia hoạt động nơi công cộng; thường xuyên luyện 

tập thể dục để nâng cao sức khỏe. 

- Tự theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ cơ thể hàng ngày. Khi có biểu hiện sốt, ho, 

đau họng, khó thở thì đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với mọi người và thông tin 

kịp thời cho cán bộ y tế cơ sở hoặc chính quyền địa phương. 

- Đeo khẩu trang khi có các triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, khi chăm sóc 

hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh đường hô hấp; 

khi ra đường và ở nơi công cộng, khi đến cơ sở y tế; khi đến khu vực tập trung đông 

người như: chợ, siêu thị, bến xe, bệnh viện, … 

- Phải tự nguyện, nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định. 

- Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín, uống sôi; hạn chế tiếp xúc với 

động vật (nhất là động vật hoang dã). 

- Không tập trung đông người, hạn chế đi, đến các địa điểm có nguy cơ lây lan 

bệnh nếu không thực sự cần thiết. Không vứt khẩu trang đã sử dụng bừa bãi trên vỉa 

hè, lòng đường, khu công cộng. Không khạc nhổ, phóng uế tùy tiện. Có ý thức giữ 

gìn vệ sinh chung nơi công cộng theo khuyến cáo. 

- Không thông tin, chia sẻ, phản ánh các tin tức về tình hình dịch bệnh chưa 

được kiểm chứng gây ảnh hưởng, hoang mang dư luận. 

- Phát hiện, giám sát và thông báo kịp thời những người nghi ngờ nhiễm dịch 

bệnh Covid-19 với cơ sở y tế và chính quyền địa phương. 

2.2. Từng bộ phận của cơ quan, đơn vị trường học 
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- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ 

học sinh về nội dung, biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

- Tuân thủ các biện pháp tự phòng, chống dịch, tự giác khai báo y tế trung thực. 

- Thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải hàng ngày đúng nơi quy 

định. Thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt, các đồ vật tại nơi làm việc, 

học tập như: tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, tay vịn cầu thang, mặt bàn, … bằng 

các chất tẩy rửa thông thường. Thường xuyên mở cửa ra vào, cửa sổ để thông thoáng 

nơi làm việc, học tập, hạn chế sử dụng điều hòa. 

- Có phương án phân công, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách hợp lý, 

đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh với công việc cụ thể của mỗi bộ phận. 

2.3. Cơ quan, đơn vị trường học an toàn 

- Thành lập Ban chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 đễn mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên. Động viên cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao nâng cao sức 

khỏe, sức đề kháng. Tham gia tổng vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị trường học 

và khu dân cư nơi cư trú. Tự giác khai báo y tế, thực hiện việc theo dõi, giám sát, cách 

ly y tế khi có yêu cầu; hạn chế tập trung hoặc đến nơi đông người. 

- Có quy định và hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cách tự 

bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh 

hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Có cơ chế cho phép cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh làm việc, học tập tại nhà, bố trí lịch làm việc đối với những trường 

hợp nghi mắc bệnh (nếu có thể). 

- Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người cần cung cấp và 

hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, sử dụng khẩu trang đúng cách, có thể cân nhắc lắp đặt 

hệ thống kính ngăn đảm bảo giữ khoảng cách giao tiếp tại các khu vực tiếp xúc, giao 

dịch với khách. 

- Chủ động rà soát, phát hiện, thông tin kịp thời số người nước ngoài đi, đến, 

trở về và ở tại đơn vị trường học; số người đi, đến và trở về từ vùng dịch với cơ quan 

y tế và chính quyền địa phương để kịp thời áp dụng các biện pháp y tế cần thiết theo 

quy định. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng, chống dịch: Phòng y tế, phòng cách ly 

tạm thời. Bố trí khu vực kiểm tra thân nhiệt, khu vực rửa tay với xà phòng, nước sát 

khuẩn phù hợp tại từng khu vực làm việc của từng cơ quan, đơn vị trường học. 

- Bố trí cán bộ y tế theo dõi sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh của cơ quan, đơn vị trường học. Cập nhật kịp thời các thông tin, tình hình của 

cơ quan, đơn vị trường học với chính quyền địa phương. 

- Xây dựng phương án cách ly tạm thời tại cơ quan, đơn vị trường học, phương 

án nhân sự khi có biến động. 

- Không tổ chức các sự kiện, hội nghị, liên hoan tập trung đông người tại cơ 

quan, đơn vị trường học. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với phòng GDĐT 

- Triển khai ban hành hướng dẫn xây dựng “Cơ quan, đơn vị trường học an toàn 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” đến các cơ quan, đơn vị trường học trên 

địa bàn quận. 

- Tập huấn, giả định tình huống để vận hành khi có tình huống cấp độ 3, 4. 

- Kiểm tra, đôn đốc các nội dung thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trường học 

trên địa bàn quận. 

2. Đối với các đơn vị trường học 

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

tại đơn vị trường học về an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Đối với các đơn vị trường học có tổ chức Đảng, đề nghị cấp ủy, chi bộ ban 

hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và phân công rõ trách nhiệm đảng viên thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về 

Phòng GDĐT quận. 

- Cử cán bộ đại diện có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với Ban chỉ đạo của 

phòng GDĐT quận, Trung tâm y tế, UBND phường trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Phát động phong trào thi đua, nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở, các tổ, bộ phận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nêu cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng 

đơn vị trường học an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm yêu cầu Ban chỉ đạo các đơn vị trường học 

trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn vướng mắc thì báo cáo về Phòng 

GDĐT quận theo cấp học để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND quận; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn quận; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG  
 

(Đã ký) 

 
 

 

Nguyễn Thị Hương 
 


