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KÉ HOACH
Phông, chông djch bênh viêm duxrng hô hâp câp do chûng moi cüa virut 

Cô-rô-na cüa trirong THPT Mÿ Hào

Càn cü theo Công diên sô 43/CD-BGDBT ngày 28/01/2020 cüa Bô Giâo 
duc và Bào tao và câc van bân chî dao vê phông, chông dich bênh viêm duông 
hô hâp câp do chüng mai cüa virut Cô-rô-na gây ra.

Càn cü theo Công van Hôa tôc so 260/BGDBT-GDTC ngày 31/01/2020 
cüa Bô Giâo duc và Bào tao vê viêc huông dân phông, chông dich bênh viêm 
dirông hô hâp câp do chüng môi cüa virut Cô-rô-na trong truong hoc

Càn cü theo Công vàn sô 101/SGBBT-CTTT-GBCN ngày 30/01/2020 cü 
Sô Giâo duc và Bào tao Hung Yên vê viêc tâng cirông phông, chông bênh viêm 
duông hô hâp câp do vi rüt Cô-rô-na, câc bênh dich mùa dông xuân và dâm bào 
ATVSTP trong truong hoc.
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Càn cü vào tinh hinh thuc tê, nhà truong xây dung Kê hoach phông, chông
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dich bênh viêm duông hô hâp câp do chüng môi cüa virut Cô-rô-na cüa truong 
THPT Mÿ Hào eu thê nhu sau :

I. MUC DICH YÊU CÀU
1. Mue dich
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Tuyên truyên vê bênh dich viêm duông hô hâp câp do chüng virüt Cô- rô- 
na: tâc hai, hâu quâ, câc bien phâp phông chông vôi hoc sinh, giâo viên, nhân viên 
trong toàn truong.

Tich eue thuc hiên câc vàn bân chî dao, huông dân vê phông, chông dich 
nhâm gôp phân ngân càn dich bênh bùng phât.

2. Yêu câu
F

Tât câ câc càn bô, giâo viên, nhân viên và hoc sinh trong toàn truong thuc 
hiên nghiêm tüc kê hoach phông, chông dich bênh viêm duông hô hâp câp do 
chüng môi cüa virut Cô-rô-na gây ra.
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Chuân bi dô dùng, trang thiêt bi cân thiêt: thuôc khü trùng, xà phông sât 
khuân, câc thông tin ...



III. NÔI DUNG THÜC HIÊN • • •
- Dây manh công tac tuyên truyên, phô biên, giâo duc dên toàn thê cân bô, 

giâo viên, nhân viên hoc sinh và phu huynh hoc sinh vê nguyên nhân, hâu quâ và 
câc bien phâp phông, chông dich bênh viêm duàng hô hâp câp do chüng vi rut 
Corona gây ra và dich bênh mùa dông xuân, viêc dàm bâo câc diêu kiên chàm sôc 
suc khôe, vê sinh hoc duàng và an toàn truàng hoc, dinh duàng hop lÿ và an toàn
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thuc phâm cho hoc sinh; giâo duc hoc sinh làm tôt nhiêm vu là câu nôi tuyên 
truyên vê phông, chông dich bênh cho gia dinh và công dông.
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-  Tàng cuàng phôi hop chat chë giüa nhà truàng, gia dinh và chinh quyên 
dia phuong trong viêc giâo duc, huàng dân hoc sinh thuc hiên câc kÿ nàng phông, 
chông dich bênh, tai nan thuong tich, câc hành vi tir chàm sôc suc khôe, quy dinh 
vê an toàn thuc phâm, vê sinh câ nhân, vê sinh moi truông; bâo dàm chê dô dinh 
duàng hçrp lÿ kêt hop vài chê dô rèn luyên thê lire phù hop vài dô tuôi, thê trang. 
Huàng dân hoc sinh, giâo viên, nhân viên nhà truàng nhüng kÿ nàng cân thiêt vê

r  F F F

phông, chông dich bênh nhu: han chê tiêp xüc truc tiêp vài nguài bi bênh viêm 
duàng hô hâp câp tinh; khi cân tiêp xüc vài nguài bênh cân phài deo khâu trang y 
tê düng câch và giü khoàng cânh khi tiêp xüc; giù âm co thê, vê sinh câ nhân, rüa
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tay thuong xuyên bàng xà phông, süc hong bàng nuàc sât khuân miêng dê phông 
bênh viêm phôi; cân che miêng và müi và sü dung câc vât dung che phù hop khi ho 
hoâc khi hàt hoi nhâm giâm phât tân câc dich tiêt duàng hô hâp.
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- Tô chüc câc hoat dông vê sinh moi truàng trong khuôn viên truàng hoc, 
làp hoc, dàm bâo moi truàng làp hoc sach së, khô thoâng. Vê sinh sach së bê mât, 
dô düng day hoc thuong ngày bàng xà phông, chât tây rüa phù hop, an toàn. Phôi
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hop vài don vi y tê dia phuong theo dôi và quân lÿ tôt süc khôe cüa cân bô, giâo 
viên, hoc sinh, phât hiên sàm câc truàng hop màc bênh, khi cô hiên tuong bât 
thuàng hoàc dich bênh xây ra cân thông bâo câo ngay cho co quan y tê dê duge 
chân doân, diêu tri kip thài, kiên quyêt không dê dich bênh lây lan, bùng phât tai 
co sà giâo duc. Huy dông su tham gia cüa Ban dai diên cha me hoc sinh nhà 
truàng trong viêc giâm sât công tâc chàm sôc süc khôe hoc sinh, vê sinh truàng 
hoc và an toàn thuc phâm tai câc co sà giâo duc.
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Nhà truàng yêu câu tât câ câc cân bô, giâo viên, nhân viên và hoc sinh trong 
toàn truàng thuc hiên nghiêm tüc kê hoach này.

Noi nhân:

- GVCN và HS câc lôp
- Hôi CMHS
- Luu VT
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