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HƯỚNG DẪN 
XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ BIỂU HIỆN SỐT, HO, KHÓ THỞ  

TẠI TRƯỜNG HỌC 

(kèm theo Công văn số 856 /SGDĐT-CTTT  ngày 20 /3/2020 của Sở GDĐT) 

  

I. TẠI TRƯỜNG HỌC 

Khi phát hiện có trẻ, học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên, 
người lao động có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi 
ngờ) tại trường học, nhà trường cần thực hiện theo các bước sau: 

1. Đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu 
vực do nhà trường bố trí. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh 
tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác. 

2. Nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học (sau đây 
gọi tắt là cán bộ y tế trường học) đeo khẩu trang y tế, găng tay, sử dụng trang 
phục y tế (trang phục y tế này phải được thay trước khi ra khỏi phòng y tế hoặc 
khu vực cách ly và giặt sạch với chất tẩy rửa hoặc xà phòng trước khi dùng lại, 
không giặt chung với các đồ vải khác). Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn 
đeo đúng cách cho người nghi ngờ. 

3. Khai thác tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ 

3.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thì hỏi trực tiếp. 

3.2. Đối với trẻ em, học sinh, học viên bậc phổ thông: mời cha mẹ hoặc 
người đỡ đầu đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện 
các biện pháp xử lý. 

3.3. Hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và cách xử trí 

- Trong vòng 14 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của 
Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước), nêu địa điểm cụ thể nếu có. 

- Trong vòng 14 ngày có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh 
hoạt chung, làm việc cùng phòng, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤1-2m, di 
chuyển trên cùng phương tiện, ...) với những người đi về từ vùng dịch theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với 
COVID-19. 

- Nếu không có cả hai yếu tố tiếp xúc dịch tễ nêu trên thì thực hiện tiếp 
theo Mục 4.1. 

- Nếu có một trong hai yếu tố tiếp xúc dịch tễ nêu trên thì thực hiện tiếp 
theo Mục 4.2. 

3.4. Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường hoặc đơn vị y tế địa 
phương theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết 
mời cán bộ y tế khu vực, tuyến quận, huyện, thị xã  tuyến Thành phố đến hỗ trợ. 

4. Xử trí sau khi hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ: 

4.1. Trường hợp người nghi ngờ không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì xử lý 
như sau: 
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- Điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Nếu cần thiết thì nhân viên y tế 
trường học đưa giáo viên, học viên hoặc phối hợp với cha mẹ đưa trẻ, học sinh 
đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời. 

- Ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ 
Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác y tế trường học (mẫu sổ theo 
dõi sức khỏe Sở đã gửi đến các đơn vị). 

4.2. Trường hợp người nghi ngờ có yếu tố tiếp xúc dịch tễ 

4.2.1. Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị 

Cán bộ y tế trường học phối hợp với trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn 
hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương để đưa học sinh/giáo viên đến 
cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển học sinh/giáo 
viên nêu trên phải thực hiện đúng theo quy định về phòng chống lây nhiễm. 

4.2.2. Các biện pháp xử lý tại nhà trường 

- Đối với trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trường hợp có liên quan khác 
thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương. 

- Thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cho học 
sinh nghỉ học ngay cho đến khi nhà trường có thông báo mới. 

- Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHÒNG/KHU VỰC CÁCH LY 

Phòng/khu vực cách ly (sau đây gọi chung là phòng) cần đảm bảo: 

1. Ưu tiên chọn phòng cách ly có công trình vệ sinh khép kín. 

2. Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh 
thông khí, không dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề 
mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa 
thông thường. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. 

3. Tại cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 
tay nhanh để thuận tiện sử dụng. 

4. Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy 
lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối 
với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như 
chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải 
sinh hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường. 

5. Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định. 

6. Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phận sự 
vào khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung 
trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an 
toàn thực phẩm. 

 


