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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính
nguy hiểm do virus Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và
vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần
hoặc nước bọt;
Thực hiện công văn số 48/5UBND-VP ngày 25/01/2020 của UBND huyện
Bình Giang về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona gây ra, phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch
phòng chống dịch bệnh, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU:
- Truyền thông hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh.
- Phát hiện sớm ca bệnh, không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.
- Hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch bệnh gây ra.
- Bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG DỊCH:
1. Công tác truyền thông:
- Đây là giải pháp chủ yếu quyết định sự thành công trong công tác phòng,
chống dịch bệnh. Truyền thông với nhiều hình thức: treo băng-rôn, phát thanh
tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong trường học, đăng tải thông tin về dịch
bệnh trên trang website của nhà trường
- Tổ chức các buổi tập huấn phòng chống dịch bệnh cho toàn thể cán bộ,
giáo viên và nhân viên nhà trường, chủ động tuyên truyền cho cha mẹ học sinh
thông qua tin nhắn hoặc thông qua học sinh.

2. Biện pháp xử lý dịch bệnh:
Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus Corona biến
chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây
truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt. Do vậy:
- Truyền thông, nâng cao kiến thức, thái độ thực hành đúng về công tác
phòng bệnh.
- Phối hợp với Trạm y tế xã, thị trấn quản lí, thường xuyên chăm sóc sức
khỏe học sinh
- Giám sát phát hiện sớm các ca mắc bệnh.
- Thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.
- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh cho ngành Y tế địa phương
nhằm kiểm soát các điểm nguy cơ bùng phát dịch.
- Thường xuyên theo dõi các loại dịch bệnh bùng phát trong thời gian ngắn,
ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để có biện
pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm công việc cụ
thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh.
- Tuyên truyền giáo dục cho tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ
học sinh biết về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Thường xuyên cập nhật tình hình học sinh nghỉ học do mắc các bệnh xuất
hiện chùm ca bệnh trong nhà trường.
- Giáo viên chủ nhiệm tăng cường các biện pháp quản lý học sinh, thông
bảo kịp thời cho cha mẹ học sinh các trường hợp học sinh có dấu hiệu mắc bệnh.
Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính
nguy hiểm do virus corona biến chủng gây ra, yêu cầu các trường mầm non, tiểu
học, THCS và trung tâm GDNN-GDTX nghiêm túc thực hiện.
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