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Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

  Kính gửi:  

     - Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; 

     - Tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, các Tổ CM, Tổ VP. 

 

 Thực hiện Công văn sô 856/SGDĐT-CTTT ngày 20/3/2020 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại 
trường học; 

 Căn cứ kết luận của đồng chí Bí thư chi bộ trường THPT Cao Bá Quát tại 
cuộc họp chi bộ ngày 24/3/2020, 

Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai thống nhất chỉ đạo về việc tiếp tục 
tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học cụ thể như sau: 

1. Đối với giáo viên bộ môn 

- Nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19;  

- Thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế; các văn bản chỉ đạo 
của cấp trên và nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh;  

-Thấy được sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác 
phòng chống dịch; Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm để chủ động,tích cực 
phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sực khỏe bản thân và cộng đồng; 

-Tuyên truyền với gia đình, người thân, học sinh, CMHS và người dân 
hiểu về tình hình, tác hại và cách phòng chống dịch bệnh; Phát huy sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch, để kiểm soát dịch, không để lây lan; 

- Việc tuyên truyền phải chính xác, kịp thời, thiết thực, phù hợp với đối 
tượng. Tuyệt đối không chia sẻ, tuyên truyền những thông tin không chính xác, 
sai lệch, các trang không chính thống gây hoang mang cho HS, CMHS và người 
dân. 

- Tham gia tập huấn trực tuyến lần 3 tại Tổ chuyên môn, tổ VP về nội 
dung Hướng dẫn xử lý các trường họp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại trường 
học. 

- Thực hiện những việc cần làm ngay theo hướng dẫn cơ quan y tế, các 
nhiệm vụ đã phân công khi học sinh trở lại trường học. Đo thân nhiệt hang ngày.   



Theo dõi sức khỏe bản thân có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải cáo cáo lãnh đạo 
nhà trường để ở nhà, không đến trường khi nhiệt độ cơ thể trên 37,5 độ C. 

- Không tụ tập đông người và đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn. Tăng cường dinh dưỡng 
và tập thể dục thường xuyên để bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. 

2. Đối với giáo viên chủ nhiệm 

- Thực hiện các nhiệm vụ như với giáo viên bộ môn. 

- Tuyên truyền đến HS và CMHS lớp chủ nhiệm về tình hình dịch bệnh, 
tác hại và các biện pháp phòng chống.  

- Theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh hang ngày, nếu học sinh có 
biểu hiện sốt, ho, khó thở đề nghị CMHS báo cáo với GVCN và lãnh đạo nhà 
trường để có biện pháp hỗ trợ;  

- Nhắc học sinh không tụ tập đông người và đeo khẩu trang khi ra ngoài 
và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn. Tăng cường 
dinh dưỡng và tập thể dục thường xuyên để bảo vệ sức khỏe và phòng chống 
dịch bệnh. 

3. Đối với học sinh 

-Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng 
dẫn của nhà trường, của Bộ Y tế và của chính quyền địa phương. 

- Không tụ tập đông người và đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn. Tăng cường dinh dưỡng 
và tập thể dục thường xuyên để bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. 

- Không chia sẻ những thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh; 

4. Đối với Tổ chuyên môn 

- TTCM có trách nhiệm Tập huấn trực tuyến trên đơn vị tổ cho CB, GV 
về nội dung Hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở tại 
trường học(Theo lịch nhà trường) ; 

- Tuyên truyền, đôn đốc CB, GV thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của 
từng cá nhân trong việc phòng chống dịch bệnh theo sự phân công của nhà 
trường 

- Nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như các văn bản chỉ đạo của 
cấp trên để triển khai đến từng tổ viên. 

- Hàng ngày nắm bắt tình hình sức khỏe của tổ viên để kịp thời báo cáo 
cho lãnh đạo nhà trường biết và có biện pháp hỗ trợ khi có biểu hiện sốt, ho, khó 
thở. 

 

 

 



5. Đối với tổ Văn phòng 

 -  Chuẩn bị đầy đủ CSVC phòng chống dịch. Nếu thiếu đề xuất mua đầy 
đủ theo yêu cầu của cơ quan y tế. Cán bộ y tế báo cáo về cơ số thuốc, các tranh 
thiết bị đã mua, còn thiếu, danh mục từng mục cụ thể, chi tiết. 

- Trong ngày 26/3/2020 treo kịch bản, hướng dẫn khách đến trường tại 
khu sân trường và phòng bảo vệ. 

- Bộ phận bảo vệ trực hàng ngày đo thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn, 
ghi chép đầy đủ thân nhiệt CB, GV, NV và khách đến trường theo đúng yêu cầu. 

6. Đối với tổ chức Công đoàn 

Tuyên truyền, động viên, đôn đốc đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm 
túc các yêu cầu của Nhà trường và của Ngành, của cơ quan y tế về các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khuyến khích công đoàn viên chung tay ủng 
hộ cùng Nhà nước phòng chống dịch bệnh trong khả năng của mình; 

7. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên 

- Đôn đốc, nhắc nhở giáo viên, nhân viên trong Chi đoàn cán bộ, giáo 
viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các  yêu cầu của Nhà trường và của 
Ngành, cơ quan y tế về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

- Giáo dục, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên thanh niên là HS thực hiện 
nghiêm túc các yêu cầu của nhà trường, của cơ quan y tế về công tác phòng 
chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với GVCN, Lớp trưởng, Bí thư để nắm bắt tính hình sức khỏe 
của đoàn viên, thanh niên hàng ngày. 

- Giáo dục đoàn viên, thanh niên không chia sẻ, tuyên truyền những thông 
tin không đúng, những trang thông tin không chính thống về tình hình dịch bệnh 
Covid-19 gây hoang mang trong đoàn viên, thanh niên và người dân. 

- Khi học sinh trở lại trường học, BCH đoàn trường phối hợp với nhà 
trường đo thân nhiệt cho học sinh và hướng dẫn học sinh vào lớp, kiểm tra, giám 
sát việc vệ sinh lớp học, cảnh quan hang ngày của các chi đoàn học sinh. 

Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai đề nghị các tổ chức và cá nhân 
trong nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ 
chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí 
Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác học sinh để được xử lí kịp 
thời./. 

Nơi nhận: 
- Như đề gửi; 
- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Thị Huệ 



 


