
 

 

UBND QUẬN LONG BIÊN CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  28 /KH-MNSC Long Biên, ngày 29 tháng  8  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh trong trường học năm học 2022 – 2023. 

 

 

Căn cứ vào công văn số 1363/TTYT-YTCC ngày 25/08/2022 của Trung tâm 

y tế Quận Long Biên về việc đảm bảo công tác vệ sinh phòng chống dịch trong 

trường học; 

Thực hiện công văn số 1835/KSBT-SKMT&YTTH ngày 22/8/2022 của 

Trung tâm KSBT thành phố Hà Nội về việc đảm bảo công tác vệ sinh phòng chống 

dịch trong trường học. Nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh khi 

học sinh bước vào năm học mới; 

Trường mầm non Sơn Ca triển khai xây dựng kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh năm học 2022 – 2023 với những nội dung sau: 

I/ . MỤC TIÊU :  

1. Đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ 

- Nhà trường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, chú trọng các 

bệnh có nguy cơ cao như dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết Dengue, cúm, tay 

chân miệng…… 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh trong cơ sở GDMN 

(dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác…), đảm bảo đủ điều kiện phục vụ và 

triển khai thực hiện phòng dịch đúng quy định, đặc biệt thời điểm chuẩn bị điều 

kiện cho năm học mới. 

2. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh 

- Nhà trường trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các phương 

tiện phòng chống dịch theo Thông tư liên tịch số 13/2026/TTLT-BYT-BGDĐT 

ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học, Quyết định 827/QĐ-SYT 

ngày 6/5/2015; công văn số 3586/SYT-NVY ngày 23/7/2015 của Sở Y tế Hà Nội 

về danh mục, phù hợp với điều kiện thực tế của trường; triển khai đến 100% cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS.  

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhân viên cách xử trí các trường hợp có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học theo Phụ 

lục công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ GDĐT. 

- Được sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo UBND Quận Long Biên, 

Phòng giáo dục, trung tâm y tế Quận, trạm y tế Phường Ngọc Lâm. 



 

 

- Trường có 01 đồng chí nhân viên y tế được đào tạo qua chuyên môn 

nghiệp vụ y tế học đường. 

- CSVS trường lớp, bếp ăn sạch sẽ được sắp xếp theo quy trình (bếp ăn 1 

chiều), có đầy đủ các loại đồ dùng phục vụ cho việc CSND – giáo dục trẻ. 

- 100% trẻ ăn bán trú tại trường. 

- Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường 

- Thường xuyên kết hợp với TTYT Quận, Yt Phường về khám sức khỏe 

cho trẻ 2 lần/ năm để phân loại bệnh và có cách chăm sóc đối với trẻ mắc bệnh. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền , giáo dục sức khỏe trong các giờ học, giờ 

chơi đến cán bộ GV-NV, phụ huynh học sinh chủ động tích cực thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch, chú trọng nội dung tiêm phòng Covid-19, vận động cha 

mẹ học sinh nên cho con tiêm vacxin để phòng chống dịch bệnh.  

- Vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết Dengue 

(không để các chậu cây có nước đọng, tổng vệ sinh toàn trường vào chiều thứ 6 

hàng tuần). Vệ sinh đồ dùng đồ chơi hàng ngày và ngay khi bẩn để phòng tránh 

bệnh Tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác…. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh trong cơ sở GDMN 

(dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác…), đảm bảo đủ điều kiện phục vụ và 

triển khai thực hiện phòng dịch đúng quy định, đặc biệt thời điểm chuẩn bị điều 

kiện cho trẻ đón năm học mới. 

- Kết hợp chặt chẽ với trạm y tế Phường, phụ huynh học sinh phòng tránh 

các đợt dịch bệnh xảy ra, có biện pháp xử lý, ngăn chặn dịch bệnh không để lây 

lan, bùng phát trong nhà trường. Tuyên truyền đầy đủ đến các bậc phụ huynh về 

các bệnh dịch mùa như: Bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh 

sởi, bệnh cúm, tiêu chảy cấp, thủy đậu, sốt phát ban, sốt virut….., tuyên truyền về 

cách phòng bệnh, phát hiện bệnh, cách điều trị từ thể nhẹ đến thể nặng. 

- Nhà trường có tiến hành phun thuốc muỗi (2 lần/ năm) vào tháng 12, tháng 

4 để phòng bệnh sốt xuất huyết. 

Phòng dịch khi bắt đầu thấy trẻ có hiện tượng mắc bệnh dịch, các dấu hiệu 

của bệnh dịch cho trẻ về phòng y tế theo dõi, cách ly trong vòng 24h, ngăn chặn 

không để lan rộng gây nguy hiểm cho trẻ và CBGV – NV. 

Chú trọng công tác vệ sinh hàng ngày, khi có trẻ mắc bệnh khử khuẩn đồ 

dùng, đồ chơi, lớp học bằng các dung dịch thông thường, Cloramin B. Theo dõi 

tình trạng của trẻ rùi báo lên tuyến trên. Có sổ gửi thuốc cho trẻ, mua đầy đủ các 

trang thiết bị thông thường và các đồ dùng cấp cứu cần thiết. Tổ chức tập huấn 

cho CBGV- NV về kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. 

II. Nội dung và hình thức tuyên truyền 

1. Nội dung tuyên truyền 



 

 

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, cúm, tay chân 

miệng….. 

- Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong việc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh hướng tới 

việc xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trong các cơ sở giáo 

dục. 

- Tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”; các quy định 

tuân thủ phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; chế tài xử phạt các 

hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 như: hành vi ra ngoài không cần thiết; không đeo khẩu trang nơi công 

cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã qua 

sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp 

hạn chế tập trung đông người; không khai báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ 

hoặc khai báo y tế gian dối gây lây truyền dịch bệnh cho người khác; không thực 

hiện biện pháp phòng, chống dịch; thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch 

bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, đầu cơ, tích trữ, chống người 

thi hành côngvụ… 

- Tuyên truyền quy định pháp luật về tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19: đối tượng được ưu tiên tiêm, đối tượng được tiêm, đối tượng cần chú 

trọng khi tiêm phòng vắc xin COVID-19, quy định tuân thủ bảo đảm an toàn trong 

phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn trong việc tiêm vắc xin COVID-19, chế 

độ, chính sách trong quá trình thực hiện tiêm vắc xin khi xảy ra phản ứng sautiêm. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền qua website, Trang/Cổng thông tin điện tử của đơnvị. 

- Tuyên truyền qua các ứng dụng, mạng xã hội như: Zalo, Viber, 

Facebook,Youtube… 

- Tuyên truyền qua hệ thống tin nhắn điện tử. 

- Tuyên truyền trực quan tại nhà trường như treo băng rôn, khẩu hiệu, pa 

nô, áp phích, màn hình Led, bảng tin. 

- Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường. 

3. Nhà trường thực hiện vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh: 

*Các khu vực cần vệ sinh – khử khuẩn bao gồm:: 

- Lớp học, cầu thang, hành lang ( gồm nền nhà, bàn ghế, tay nắm cửa …). 

- Đồ chơi trẻ em. 

- Đồ dùng cá nhân ( khăn mặt, bàn chải, bát đũa, cốc chén…) 

- Khu vực nhà ăn. 

- Khu vực ngoạt cảnh, sân chơi, khu phụ cận; 



 

 

- Công trình vệ sinh và các khu vực, đồ dùng khác liên quan. 

- Nhà bếp cuối ngày luộc bát, sang hôm sau sấy bát trước khi cho trẻ dùng. 

* Kỹ thuật vệ sinh, khử khuẩn: 

- Loại bỏ đất, rác thải, bụi,… bám trên bề mặt bằng quét, dọn hoặc lau, sau đó 

thu gom vận chuyển đến nơi quy định để xử lý. 

- Sử dụng chất tẩy rửa thông thường (xà phòng, vim…) lau, chùi bề mặt sàn 

nhà, tay vịn cầu thang, bàn ghế, đồ chơi, đồ dùng vật dụng chung và riêng trong 

khu vực trong trường. 

- Đảm bảo có đủ xà phòng rửa tay cho học sinh, hướng dẫn trẻ thực hiện quy 

trình rửa tay đúng 6 bước bằng xà phòng theo đúng quy định. 

- Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong trường học theo 

đúng quy định của Bộ y tế, đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước. 

- Mỗi trẻ dùng khăn riêng của mình. 

- Trẻ có khỏe mạnh thì các hoạt động cũng như học tập của trẻ mới tốt. 

- Giám sát theo dõi sức khỏe học sinh, hàng ngày các cô giáo thực hiện việc 

kiểm tra và hướng dẫn các bà mẹ người chăm sóc trẻ kiểm tra các con trước khi 

vào lớp, khi chăm sóc trẻ để phát hiện sớm các trường hợp trẻ có sốt, có nốt phỏng 

nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông hoặc loét ở miệng nhằm chủ động 

phát hiện sớm ca bệnh tay chân miệng. 

- Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu trên cần yêu cầu các bậc phụ huynh đưa con 

đến các cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn chăm sóc, điều trị cho trẻ; đồng 

thời báo cáo ngay với Trạm y tế phường để kịp thời giám sát, điều tra tại cộng 

đồng, hướng dẫn gia đình tiến hành khoanh vùng, xử lý theo quy định để tránh 

dịch bệnh lây lan, bùng phát. 

III. Biện pháp thực hiện: 

1. Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng: 

Vật dụng/ khu vực Tần suất 
Vệ 

sinh 

Làm 

sạch 

Khử 

trùng 

Đồ vật dụng dùng chung (Đồ 

chơi, học cụ…) 

Hàng tuần và khi bị bẩn x x x 

Vật có tiếp xúc (tay nắm, tay 

vịn, điện thoại…) 

Hàng tuần và khi bị bẩn x x x 

Nhà vệ sinh: sàn, bệ cầu, bồn 

rửa, tay, nắm cửa,… 

Mỗi ngày và khi bị bẩn x x x 

Các vật dụng trong nhà vệ 

sinh 

Mỗi ngày và khi bị bẩn x x x 

Dụng cụ khử trùng (giẻ lau, 

bàn chải, cây lau nhà,…) 

Sau khi sử dụng x x x 

Sàn nhà, hành lang Mỗi ngày và khi bị bẩn x x x 



 

 

Các bề mặt ở bếp ăn Trước và sau khi chuẩn 

bị thức ăn, giữa lúc 

chuẩn bị thực phẩm sống 

và chín. 

x x x 

Đũa, bát đĩa, đồ dùng cá 

nhân,… 

Trước khi sử dụng x x x 

Bàn ăn Trước, sau khi sử dụng 

và khi bị bẩn 

x x x 

 

2. Các bước vệ sinh – làm sạch – khử khuẩn với từng khu vực, đồ dùng 

và vật dụng 

 

Vật dụng/ khu vực Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 

Đồ vật dùng chung (đồ 

chơi, học cụ không phải 

điện tử ) 

Lau bằng 

khăn khô 

sạch 

Làm sạch 

bằng nước tẩy 

rửa thông 

thường. 

Nhúng vào 

dung dịch 

khử khuẩn 

pha sẵn 

Lau khô 

Vật thường có tiếp xúc 

(tay nắm, tay vịn, điện 

thoại, đồ chơi điện tử…) 

Lau bằng 

khăn khô 

sạch 

Lau bằng 

dung dịch khử 

khuẩn pha sẵn 

Để khô tự 

nhiên 

 

Nhà vệ sinh: sàn, bệ cầu, 

bồn rửa, tay, nắm cửa,… 

Các vật dụng trong nhà vệ 

sinh 

Làm sạch 

bằng nước 

tẩy rửa 

thông 

thường. 

Lau bằng 

dung dịch khử 

khuẩn pha sẵn 
Để khô tự 

nhiên 

 

Dụng cụ khử trùng (giẻ 

lau, bàn chải, cây lau 

nhà,…) 

Làm sạch 

bằng nước 

tẩy rửa 

thông 

thường. 

Ngâm vào 

dung dịch khử 

khuẩn pha sẵn 

ít nhất 30 phút 

Vắt hết nước 

và để khô 

dưới ánh 

nắng tự nhiên 

 

Sàn nhà, hành lang Làm sạch 

bằng cách 

quét dọn 

Lau nền bằng 

nước lau nhà 

thông thường 

Lau nước 

khử khuẩn 

bằng cây lau 

nền 

Để khô 

tự nhiên 

Các bề mặt ở bếp ăn, bàn 

ăn 

Làm sạch 

bằng nước 

tẩy rửa 

thông 

thường. 

Lau bằng 

dung dịch khử 

khuẩn pha sẵn 
Để khô tự 

nhiên 
 

Đũa, bát đĩa, đồ dùng cá 

nhân,… 

Rửa sạch 

bằng nước 

tẩy rửa 

thông 

thường 

Ngâm vào 

nước khử 

khuẩn pha sẵn 

hoặc luộc ít 

nhất 30 phút 

Tráng nước 

sạch để khô 

tự nhiên 

Úp để 

khô tự 

nhiên 



 

 

3. Các bước rửa tay bằng xà phòng: 

Bước 1: Làm ướt 2 bàn tay bằng nước sạch. Thoa xà phòng vào lòng bàn 

tay. Chà xát hai lòng bàn tay vào nhau. 

Bước 2: Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng 

ngón của bàn tay kia và ngược lại. 

Bước 3: Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngược 

lại. 

Bước 4: Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón của 

bàn tay kia và ngược lại. 

Bước 5: Chụm 5 đầu ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng 

cách xoáy đi, xoáy lại. 

Bước 6: Xả cho tay sạch hết xà phòng dưới nguồn nước sạch. Lau khô tay 

bằng khăn hoặc khăn giấy. 

(Thời gian rửa tay mỗi lần tối thiểu là 1 phút ) 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phân công nhiệm vụ 

 - Nhà trường xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng….. 

- Triển khai nội dung kế hoạch tới các tổ. Tổ chức kiểm tra nắm bắt tình 

hình hoạt động của các tổ. 

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các cấp, các ngành và chính quyền 

địa phương tổ chức tuyên truyền, về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất 

huyết, cúm, tay chân miệng….. 

- Phân công nhân viên y tế phụ trách theo dõi, kiểm tra hoạt động của các 

tổ. 

 - Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin có liên quan đến hoạt động pháp luật 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng….. 

từ các tổ, từ phía phụ huynh học sinh, cán bộ tới trường làm việc. 

 - Tổng hợp, báo cáo lại cho Ban giám hiệu nhà trường. 

2. Các tổ văn phòng, tổ nuôi, tổ dậy 

 - Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng….. của trường. 

- Tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch của trường tới CBGV-NV và PHHS. 

Tổ chức kiểm tra nội bộ về hoạt động tuyên truyền, về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng…..trong nhà trường. 

- Phân công thành viên trong tổ phụ trách theo dõi, tổng hợp báo cáo hoạt 

động của tổ. Báo cáo lại cho BGH và đ/c Hiệu trưởng định kì vào ngày 10 và 15 

hàng tháng để kịp báo cấp trên. 



 

 

 - Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin có liên quan đến hoạt động về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng….. từ phía 

CBGV-NV và PHHS trong nhà trường. 

  Trên đây là kế hoạch phòng chống dịch bênh trong trường học của trường 

Mầm non Sơn Ca, rất mong các ban ngành liên quan giúp đỡ nhà trường hoàn 

thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023./. 

 

Nơi nhận: 

- TTYT Quận Long Biên; 

- Phòng GD&ĐT Quận Long Biên      để bc; 

- Lưu: VP (02). 
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