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KÕ ho¹ch  

Thùc hiÖn phßng chèng dÞch bÖnh n¨m häc 2022-2023. 

  

Thực hiện Chỉ thị 23/2006/CT- TTG ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính 

phủ về tăng cường công tác y tế trường học; 

Thực hiện Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế về 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện Công văn số 1422/UBND-YT ngày 2/8/2022 của UBND quận 

Long Biên về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và các dịch 

bệnh truyền nhiễm; 

Thực hiện Công văn số 1363/TTYT- YTCC ngày 25/8/2022 của Trung tâm 

Y tế quận Long Biên về việc đảm bảo công tác vệ sinh phòng chống dịch trong 

trường học. 

§îc sù chØ ®¹o cña UBND, Phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o, Trung t©m Y tÕ 

quËn Long Biªn vÒ viÖc phßng chèng dÞch bÖnh cho trÎ t¹i trêng MÇm non. 

Phßng chèng dÞch bÖnh cho trÎ mÇm non lµ c«ng viÖc cña toµn x· héi, nhng 

mÇm non kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®iÒu trÞ mµ môc tiªu chÝnh lµ phßng dÞch bÖnh cho 

trÎ. HiÓu ®îc ý nghÜa trªn Ban chØ ®¹o CSSKBĐ trêng mÇm non Bắc Biên ®· 

x©y dùng KÕ ho¹ch phßng chèng dÞch bÖnh cho trẻ như sau: 

I. Môc tiªu :  

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình 

thức để CBGVNV, học sinh, phụ huynh chủ động, tích cực thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh. 

- ViÖc phßng chèng dÞch bÖnh gióp cho trÎ cã mét søc ®Ò kh¸ng tèt. 

- Søc kháe cña trÎ cã tèt th× míi tr¸nh ®îc c¸c dÞch bÖnh ®ang l©y lan 

trong céng ®ång nh: bênh Corona, bÖnh ®au m¾t, bÖnh sèt virut, bÖnh thuû ®Ëu, 

bÖnh Rubela, cóm A(H7N9), sèt xuÊt huyÕt, bÖnh tay ch©n miÖng vµ c¸c bÖnh 

dÞch mïa. 

- TrÎ cã kháe m¹nh th× c¸c ho¹t ®éng còng nh häc tËp cña trÎ míi tèt. 

VËy ®Ó trÎ cã søc kháe tèt cÇn lµm tèt mét sè ho¹t ®éng sau : 

II. BiÖn ph¸p thùc hiÖn : 

1. Tuyªn truyÒn ch¨m sãc vÖ sinh c¸ nh©n cho trÎ: 

 - Tuyªn truyÒn tíi c¸c bËc phô huynh, CB,GV trong ngµnh häc mÇm non 

vµ x· héi hiÓu biÕt vÒ tÇm quan träng cña ch¨m sãc vÖ sinh c¸ nh©n, tõ ®ã cã 



kiÕn thøc, biÖn ph¸p ch¨m sãc c¸ nh©n cho trÎ. Tïy tõng thêi ®iÓm cã c¸c bÖnh 

dÞch kh¸c nhau. 

 - Chủ động giám sát nắm bắt tình hình sức khỏe chủ động nhằm phát hiện 

sớm nguy cơ để kịp thời xử lý. 

 - C¸c bµi tuyªn truyÒn ph¶i b¸m s¸t néi dung, tiÕn ®é cã hiÖu qu¶. 

 - VÝ dô :  

+ Tuyªn truyÒn tranh ¶nh, b¨ng d«n, ¸p phÝch, loa ®µi dÊu hiÖu cña bÖnh 

theo mïa. 

+ Cã c¸c buæi tËp huÊn sinh ho¹t nªu râ c¸c dÊu hiÖu cña bÖnh, ®Ó gi¸o 

viªn còng nh phô huynh biÕt ®îc møc ®é nguy hiÓm cña bÖnh. 

+ VÖ sinh ch¨m sãc r¨ng miÖng. 

+ C¸ch ®¸nh r¨ng. 

+ VÖ sinh c¸ nh©n hµng ngµy, ch¨m sãc da. 

2. Gi¸o dôc dinh dìng vµ søc kháe: 

 - X©y dùng chÕ ®é ¨n hîp lý vµ phï hîp víi løa tuæi: dinh dìng lµ c¸ch 

c¬ thÓ sö dông thøc ¨n cho sù kháe m¹nh lín lªn vµ ph¸t triÓn. V× vËy cÇn cã 

mét chÕ ®é ¨n cho trÎ hîp lý. 

 - C©n ®èi thùc phÈm cña bèn nhãm chÊt. 

 - Sù dông c¸c thùc phÈm ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh. 

 - C¸c mãn ¨n ph¶i t¹o ®îc h¬ng vÞ, mµu s¾c, tinh chÊt. 

3. M«i trêng sèng an toµn vµ vÖ sinh: 

 - Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống 

dịch. 

- M«i trêng an toµn vµ vÖ sinh trong gia ®×nh, trong vµ ngoµi líp häc. N¬i 

®Ó trÎ sèng vµ ho¹t ®éng, vui ch¬i s¹ch sÏ vµ an toµn ®ñ tiªu chuÈn trong trêng 

mÇm non. Gi¸o dôc trÎ bíc ®Çu biÕt c¸ch b¶o vÖ søc kháe cña b¶n th©n. 

 - D¹y trÎ thùc hiÖn vÖ sinh nh»m h×nh thµnh tÝnh tù lËp vµ kü n¨ng tù phôc vô. 

 - VÝ dô: bÐ tËp lµm vÖ sinh MT (thùc hiÖn trong vµ ngoµi líp häc). 

 - TrÎ cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n: đ¸nh r¨ng, röa tay b»ng xµ phßng, lau 

mÆt, tù mÆc quÇn ¸o… 

 - X©y dùng chÕ ®é ¨n hîp lý vµ phï hîp víi løa tuæi : v× dinh dìng lµ 

c¸ch c¬ thÓ sö dông thc ¨n cho sù kháe m¹nh lín lªn vµ ph¸t triÓn, v× vËy cÇn 

cã mét chÕ ®é ¨n cho trÎ hîp lý. 

4. Ch¨m sãc vµ ®¸p øng nhu cÇu cña trÎ : 

 - Ch¨m sãc ¨n uèng: cho trÎ ¨n uèng hîp lý, ®ñ lîng, ®ñ chÊt, ¸p dông 

thùc ®¬n theo mïa. 

 - Ch¨m sãc giÊc ngñ: ®¶m b¶o cho trÎ ngñ ®ñ giÊc, ®ñ Êm vÒ mïa ®«ng, 

m¸t mÎ vÒ mïa hÌ. 

III. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng:  



Th¸ng LÞch tr×nh ho¹t ®éng Thêi gian tiÕn hµnh PCNV 

Tháng 

9/2022 

- C©n vµ CSSK cho trÎ SDD, bÐo 

ph×. 

- Tuyªn truyÒn bÖnh Covid 19, 

sốt xuất huyết. 

- ®«n ®èc c¸c líp thùc hiÖn tèt 

c«ng t¸c vÖ sinh theo lÞch . 

- Thêng xuyªn vÖ sinh ®å 

dïng, ®å ch¬i cho trÎ, dông cô 

nÊu ¨n, vµ ®å dïng c¸ nh©n cho 

trÎ. 

15/9/2022 

 

C¶ th¸ng 

 

 

Thø 6 hµng tuÇn 

NV y tÕ 

 

HP  

GV 

GV 

 

C« nu«i 

GV 

Tháng 

10/2022 

- C©n vµ ch¨m sãc trÎ SDD theo 

th¸ng. 

- Theo dâi trÎ vµ tiÕp tôc tuyên 

truyền bÖnh tiªu ch¶y cÊp, sèt 

xuÊt huyÕt, tay chân miệng, 

covid 19… 

- Thêng xuyªn kiÓm tra viÖc 

giao nhËn thùc phÈm ®¶m b¶o 

an toµn, hîp vÖ sinh. 

- Rµ so¸t c¸c ®å ch¬i t¹i líp vµ 

xung quanh trêng häc cã thÓ 

g©y ra th¬ng tÝch cho trÎ. 

- Cö mét ®ång chÝ ®i häc PCCC. 

15/10/2022 

C¶ th¸ng 

 

Hµng ngµy 

 

 

TuÇn 1 

 

 

TuÇn 2 

NVYT 

BGH, GV 

 

BGH 

Tháng 

11/2022 

- Phèi kÕt hîp víi phô huynh 

häc sinh thùc hiÖn tèt c«ng t¸c 

vÖ sinh ch¨m sãc cho trÎ. 

- Tuyªn truyÒn phßng bÖnh dịch 

bệnh mùa đông. 

- Tuyªn truyÒn chÕ ®é ¨n cña trÎ 

t¹i trêng. 

- C©n vµ ®o søc kháe lÇn 2 cho 

trÎ, tuyªn truyÒn cho trÎ uèng 

Vitamin a. 

- N©ng cao chÊt lîng b÷a ¨n 

cho trÎ c¶ vÒ chÊt vµ vÒ lîng. 

- Quan t©m ®Õn chÕ ®é ¨n cña 

trÎ SDD vµ bÐo ph×. 

- Giao ban vµ tæng kÕt c«ng t¸c 

theo quý. 

C¶ th¸ng 

 

 

C¶ th¸ng 

 

TuÇn 2 

 

 

 

 

 

Cuèi th¸ng 

GV 

 

 

GV 

 

GV – Y tÕ 

 

HP  

C« nu«i 

GV 

 

BC§ 

CSSKB§ 

Tháng - Tuyªn truyÒn phßng bÖnh tay TuÇn 1 Y tÕ 



12/2022 ch©n miÖng, thñy ®Ëu, quai bÞ. 

 - Phèi hîp víi TTYT cña 

phêng ch¨m sãc SK cho trÎ 

SDD vµ trÎ yÕu. 

- Tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi héi 

th¶o, tËp huÊn c«ng t¸c y tÕ. 

- Mua bæ xung c¸c lo¹i thuèc 

th«ng thêng . 

 

 

 

 

 

TuÇn 4 

 

 

 

 

 

    Y tÕ 

Tháng 

1/2023 

- C©n theo dâi biÓu ®å t¨ng 

trëng. 

- Tæ chøc cho GV buæi täa ®µm 

vÒ ch¨m sãc s¬ cøu ban ®Çu khi 

trÎ m¾c bÖnh hay khi bÞ th¬ng 

tÝch: g·y tay, hen, hãc, s¾c… 

- Lµm tèt c«ng t¸c phßng c¸c 

dÞch bÖnh theo mïa. Phßng 

bÖnh giun s¸n. 

TuÇn 1 

 

 

 

C¶ th¸ng 

Y tÕ 

 

 

 

BGH 

Tháng 

2/2023 

- Tuyªn truyÒn phßng bÖnh 

Viªm ®êng h« hÊp khi thêi tiÕt 

giao mïa. 

- Giao ban vµ tæng kÕt theo quý. 

- TiÕp tôc kiÓm tra hÖ thèng : 

®iÖn , ®å ch¬i dÔ g©y th¬ng 

tÝch. 

- Tæ chøc tËp huÊn, båi dìng 

líp phßng chèng tai n¹n th¬ng 

tÝch cho GV kiÕn tËp vµ rót kinh 

nghiÖm. 

§Çu th¸ng 

 

 

TuÇn 4 

BC§ 

CSSKB§ 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

3/2023 

- Tuyªn truyÒn phßng chèng 

TNTT. 

- Lång ghÐp GD cho trÎ vµo c¸c 

tiÕt häc: nhËn biÕt, ph©n biÖt 4 

nhãm chÊt… 

- TiÕt tôc rÌn nÕp ¨n uèng, vÖ 

sinh vµ v¨n minh. 

- Kh¸m søc kháe lÇn 2 cho trÎ. 

Hµng ngµy 

 

 

 

 

TuÇn 3 

Y TÕ 

GV 

 

 

 

BGH, 

CBGV-

NV 

Tháng 

4/2023 

- Tuyªn truyÒn phßng bÖnh, 

nguy c¬ TNTT.  

- Tæ chøc thi BÐ t×m hiÓu vÒ an 

toµn giao th«ng.  

- Phèi hîp c«ng an, UBND 

phêng gi¶i táa ph©n luång giao 

Hµng ngµy 

 

TuÇn 3 

 

C¶ th¸ng 

Y TÕ 

 

BGH – 

CBGV- 

NV 



th«ng. 

Tháng 

5/2023 

- NghØ hÌ.  

- Tuyªn truyÒn phßng chèng 

®iÖn giËt, ®uèi níc, TNTT 

trong dÞp hÌ. 

- KÕt hîp víi phô huynh §¶m 

b¶o an toµn cho trÎ mäi lóc mäi 

n¬i. 

TuÇn 1 

 

C¶ th¸ng 

 

C¶ th¸ng 

C¶ trêng 

 

Y TÕ 

 

BGH – 

GV 

Tháng 

6/2023 

- Më líp tËp huÊn gióp CBGV- 

NV tham gia s¬ cÊp cøu khi gÆp 

chÊn th¬ng. 

- ChuÈn bÞ c«ng t¸c tuyÓn sinh. 

TuÇn 1 

 

 

C¶ th¸ng 

BGH – 

GV, YtÕ 

 

BGH 

 

IV. Tæng kÕt : 

Trªn ®©y lµ KÕ ho¹ch Phßng chèng dÞch bÖnh cña trêng MÇm non Bắc 

Biên, rÊt mong c¸c ban, ngµnh cã liªn quan gióp ®ì ®Ó c«ng t¸c phßng chèng 

dÞch bÖnh ®¹t kÕt qu¶ cao nhất trong n¨m häc 2022-2023. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Quận; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu VT. 

 

  

 
 


