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KẾ HOẠCH 
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong nhà trường 
 

     Thực hiện Công văn số 1224/GDĐT-CTTT ngày 28 tháng 4 năm 2021 và Công văn 

số 1287/GDĐT-CTTT ngày 01 tháng 05 năm 2021 của sở GD và ĐT TPHCM về việc 

đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và theo dõi cập nhật đối tượng F0, 

F1, F2 trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh; 

    Căn cứ diễn biến dịch Covid-19;  

    Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Trường THPT Thanh Đa xây dựng kế 

hoạch tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, đo thân nhiệt để phòng, chống dịch Covid-19 và theo 

dõi cập nhật đối tượng F0, F1, F2 trong nhà trường như sau:     

I. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền 

Thông báo đến phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên qua trang Web trường, tin 

nhắn SMS, Zalo về việc phòng chống dịch covid-19. 

 2. Công tác tổng vệ sinh: 

- Học sinh thực hiện việc tổng vệ sinh quét, lau lớp thường xuyên tạo môi trường 

sạch sẽ, thông thoáng.  

- Phòng Y tế pha dung dịch thuốc phun khử trùng các phòng học, các phòng chức 

năng toàn trường sau tiết cuối buổi chiều hoặc ngày thứ bảy, chủ nhật.  

- Chuẩn bị dung dịch rửa tay cho CBGVNV và học sinh (đặt tại các dãy lầu, cổng ra 

vào), xà phòng rửa tay tại các nhà vệ sinh và các bồn rửa tay tại tầng trệt.  

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo 

khẩu trang đúng cách.  

3. Đo thân nhiệt:  

- Đo thân nhiệt tại cổng trước khi vào trường cho giáo viên, học sinh, khách đến liên 

hệ công tác.        

4. Thực hiện tốt thông điệp 5k của Bộ Y tế 

4.1.Khẩu trang: 

- Kiểm tra khẩu trang tại cổng, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, khách phải có 

khẩu trang mới cho vào trường.  



- Dùng loa nhắc nhở học sinh mang khẩu trang trong các giờ ra chơi, ra về.  

- Nhắn tin cho phụ huynh trang bị khẩu trang cho học sinh.  

4.2.Sát khuẩn:  

- Trang bị nước sát khuẩn mỗi lớp 1 chai, khi hết học sinh mang xuống phòng y tế 

châm thêm. Đặt chai nước sát khuẩn tại cổng trường, dọc các cầu thang.  

- Khuyến khích phụ huynh trang bị nước sát khuẩn cho học sinh.  

4.3.Không tụ tập:  

- Tổ chức chào cờ tại lớp.  

- Không tổ chức hoạt động, sinh hoạt tập trung đông người. 

- Giờ ra chơi giám thị nhắc nhở học sinh không tụ tập một chổ, không nhóm họp tập 

trung. 

4.4. Khoảng cách;  

- Nhắc nhở giáo viên, học sinh luôn giữ khoảng cách.  

- Dàn trãi chỗ ngồi bố trí học sinh vào các bàn học còn trống.  

4.5. Kê khai y tế 

-Tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh kê khai y tế theo Thông báo số 54/TB-

THPTTĐ ngày 3/5/2021 của Hiệu trưởng trường THPT Thanh Đa trên đường link của 

trang Web trường đã thông báo. 

- Học sinh khai tờ khai y tế sáng và chiều ngày 4/5/2021 trước khi kiểm tra học kỳ II, 

nộp lại bộ phận y tế rà soát đối tượng F0, F1, F2 (nếu có). 

II.  PHÂN CÔNG ĐO THÂN NHIỆT: 

 

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ VỊ TRÍ TRỰC/ THỜI 

GIAN 

1 Nguyễn Thị Mỹ Loan Đo thân nhiệt học sinh  Cổng trước từ 6g15 đến 7g, 

ngày thứ 2, 3, 6 

2 Trần Thị Thúy Vinh Đo thân nhiệt học sinh Cổng trước từ 6g15 đến 7g, 

ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 

3 Nguyễn Thành Trung Đo thân nhiệt học sinh Cổng sau từ 13g00 đến 

13g30, từ ngày thứ 2 đến 

thứ 6 

4 Võ Ngọc Anh Thư Đo thân nhiệt học sinh Cổng sau/ 6g15 đến 7g từ 

ngày thứ 2 đến thứ 6 

5 Bùi Ngọc Tú Vinh Đo thân nhiệt học sinh 

(Quản lý việc phát dụng cụ đo 

nhiệt độ và thu hồi đúng số 

lượng)  

Cổng sau 6g15 đến 7g, từ 

13g00 đến 13g30, từ ngày 

thứ 2 đến thứ 6 



6 Lê Văn Quốc Đo thân nhiệt học sinh Cổng sau 6g15 đến 7g  

(theo ca trực) 

7 Lê Huỳnh Quang Khanh Đo thân nhiệt học sinh Cổng trước từ 6g15 đến 7g, 

ngày 3,4,5 

8 Lê Anh Tú Đo thân nhiệt học sinh Cổng sau 6g15 đến 7g   

(theo ca trực) 

9 Nguyễn Hữu Đại Đo thân nhiệt học sinh Cổng trước cả ngày  

10 C Tám, C Thu Ba, C Huệ, 

C Nam 

- Lau dọn sạch sẽ các hành lang, phòng chức năng, nhà 

vệ sinh theo phân công, kiểm tra các khu vực phụ 

trách nếu hết xà phòng, nước rửa tay kịp thời trang bị 

cho đầy đủ. 

 

III. KINH PHÍ:  

- Bồi dưỡng 20.000 đồng/ buổi/ người : đo thân nhiệt 

- Mua nước khử khuẩn ( đề xuất theo nhu cầu thực tế)  

IV. THỜI GIAN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

-Thời gian thực hiện đo thân nhiệt từ ngày 4/5/2021.    

    -Tổ trưởng triển khai kế hoạch đến giáo viên, nhân viên để thực hiện tốt kế hoạch 

này. 

    - GV, GVCN thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt thông điệp 5k. 

    - Các PHT, tổ trưởng văn phòng, nhân viên y tế theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực 

hiện vệ sinh trường, lớp. 

    Đề nghị tất cả các bộ phận được phân công nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra./. 

                                                                            

 HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận:                                                                      
- Các PHT, TTCM, GVCN các lớp; 

- Các GV-NV có tên; 

- Lưu. 

 Lê Hữu Hân 

 

                                                                                              
 


