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PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG KHI CÓ 
TRƯỜNG HỢP NGHI NHIỄM COVID 19  

TẠI TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO 
 

 

A. QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGHI 
NGỜ NHIỄM COVID-19 (theo công văn số 9038/ SYT -NVY ngày 03 tháng 
12 năm 2021 của sở y tế Tp. Hồ Chí Minh)  

I. Khi có trường hợp nghi mắc COVID-19 tại trường học 
Khi phát hiện học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên, người 

lao động có một trong các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó 
thở…), cơ sở giáo dục cần thực hiện theo các bước sau: 

- Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của 
nhà trường. 

- Chuyển người nghi ngờ nhiễm đến phòng cách ly tạm thời  
- Nếu người nghi nhiễm là học sinh, thông báo ngay cho phụ huynh, người 

giám hộ và mời đến trường để phối hợp xử lý. 
- Nhân viên y tế trường học lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 cho người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. 
- Lập danh sách người tiếp xúc gần và thực hiện khử khuẩn tại nơi phát hiện 

khi cơ quan y tế yêu cầu. 
II.  Khi có trường hợp mắc COVID-19 tại trường học 
Bước 1:  
- Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, 

Tổ an toàn COVID-19 của trường, phụ huynh học sinh. 
- Nhà trường thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương nơi trường 

học trú đóng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 
- Tổ chức cách ly tạm thời F0. 
- Phân công thực hiện:  
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+ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo 
dục tổ chức cách ly tạm thời F0. 

+ Trạm Y tế, Trung tâm Y tế báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 
phố khi nhận thông tin F0 tại cơ sở giáo dục, đồng thời hướng dẫn nhà trường 
xử lý trường hợp có ca bệnh tại trường học; đồng thời báo trung tâm y tế địa 
phương nơi F0 cư trú để phối hợp xử lý khi F0 về nhà. 

Bước 2: 
Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0:  
-  Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở hoặc Sp02 dưới 

96% thì cho thở oxy, liên hệ và chuyển F0 đến bệnh viện có khoa/đơn vị 
COVID-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị 
COVID-19 gần nhất bằng xe cấp cứu. 

-  Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: Tư vấn và hướng 
dẫn phụ huynh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương nơi cư trú tiếp 
cận xử lý theo quy định.  

- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-
19 của cơ sở giáo dục phối hợp Trạm Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện nơi đơn 
vị hoạt động.   

Bước 3:  
- Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm 

tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (F1). Việc xét nghiệm 
nhanh kháng nguyên cho F1 do nhân viên y tế trường học phối hợp với Trạm Y 
tế/ Trung tâm Y tế địa phương thực hiện. 

- Các lớp học khác hoạt động bình thường. 
- Sau buổi học tiến hành vệ sinh khử khuẩn toàn bộ trường học. 
Bước 4:  
- Theo dõi F1: tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học với F0 và đã có 

kết quả xét nghiệm âm tính 
+  F1 đã tiêm vắc xin COVID-19 đủ mũi hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: 

được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào 
ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên 
cho đến khi không còn phát hiện F0; khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm 
ngay khi có triệu chứng. 

+  F1 chưa tiêm vắc xin COVID-19 hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin nhưng có 
yếu tố nguy cơ như béo phì hoặc mắc các bệnh nền: cách ly tại nhà theo quy 
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định, khai báo sức khỏe mỗi ngày; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày 
thứ 14 hoặc ngay khi có triệu chứng. 

 Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 02 trường hợp F0 trở lên ở 02 
lớp học khác nhau: tổ chức ngay việc xét nghiệm theo quy mô như sau: 

+ 02 lớp ở cùng tầng: xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả 
các lớp học trên cùng tầng. 

+ 02 lớp ở khác tầng, cùng khối nhà: xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo 
viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà. 

- Phân công thực hiện:  
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường, Tổ an toàn COVID-19 của cơ 

sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế/ Trung tâm Y tế địa phương để thực hiện 
theo quy định. 

III. Trường hợp học sinh mắc COVID-19 trước khi đến trường (tại nơi 
cư trú) 

Khi nhận thông tin từ gia đình, nhà trường thực hiện quy trình từ bước 3. 
B. CÁC TÌNH HUỐNG XỬ LÝ 
1. Tình huống 1: Trong lúc kiểm tra thân nhiệt, phát hiện học sinh bị 

nóng, sốt, ho, khó thở. 
- Đưa học sinh đến phòng cách ly (ở tầng trệt) 
- Thông báo ngay với PH đến rước học sinh về: Giáo viên chủ nhiệm. 
- Điều tra dịch tễ: Nhân viên y tế - C. Phạm Thị Khánh Hà - 0903800742 
- Báo cáo ngay với Trạm y tế phường 4: CBQL 
- Tổ chức khử khuẩn lớp học bằng dung dịch Cloramin B: CBQL + y tế 
- Theo dõi thân nhiệt của các HS cùng lớp: Nhân viên y tế, giáo viên chủ 

nhiệm. 
- Hướng dẫn PH theo dõi thân nhiệt và các biểu hiện của HS để có biện pháp 

xử trí kịp thời: Nhân viên y tế. 
2. Tình huống 2: Có HS nhiễm nCoV F0 (do nhận được thông tin từ phụ 

huynh) 
- Thực hiện triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ trường hợp đã tiếp xúc 

với học sinh mắc bệnh (trao đổi với PH để PH cho HS nghỉ ở nhà nhưng không 
tính ngày nghỉ, HS sẽ được học bù vào những ngày sau), theo dõi chặt chẽ sức 
khỏe học sinh toàn trường. 

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ 
nguyên nhân: Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế.    



4 
 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung các thông điệp truyền thông, 
khuyến cáo phòng, chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và tình hình 
dịch bệnh: Ban chỉ đạo. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, kịp thời cung cấp 
thông tin để toàn thể CB, GV, NV không hoang mang lo lắng thực hiện tốt các 
biện pháp phòng bệnh: Nhân viên y tế, Chủ tịch Công đoàn (C. Lê Thị Luân – 
0384826230) 

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần về Trạm y tế phường 4, và chia sẻ 
thông tin kịp thời: nhân viên y tế.  

3. Tình huống 3: Phát hiện có trường hợp F0 nhiễm nCoV tại trường 
- Nhanh chóng cách ly người bệnh: Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế. 
- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp cách ly, điều trị bệnh 

theo hướng dẫn của chuyên ngành y tế: Nhân viên y tế, Chủ tịch Công đoàn. 
- Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường, nhất là khu vực học tập, vui chơi của 

người mắc bệnh: toàn thể CB, GV, NV trong trường. 
- Làm công văn đề nghị lãnh đạo cấp trên cho phép HS toàn trường nghỉ học 

tránh dịch bệnh bùng phát trên phạm vi rộng: Hiệu trưởng 
- Báo cáo ngay với Trạm y tế Quận Phú Nhuận, để xin ý kiến chỉ đạo: nhân 

viên y tế. 
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, kịp thời cung cấp 

thông tin để toàn thể CB, GV, NV và PH không hoang mang lo lắng thực hiện 
tốt các biện pháp phòng bệnh: Nhân viên y tế, Chủ tịch Công đoàn. 

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư hóa chất, 
phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại nơi công tác. 
- Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần, và chia sẻ thông tin kịp thời: 

nhân viên y tế. 
- Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, chuẩn 

đoán điều trị, dự phòng xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ 
đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh: Ban chỉ đạo. 

4. Tình huống 4: Phát hiện có trường hợp F1 tại trường (do nhận được 
thông tin từ phụ huynh) 

- Đưa học sinh đến phòng cách ly 
- Thông báo ngay với PH đến rước HS về: Giáo viên chủ nhiệm. 
- Điều tra dịch tễ: nhân viên y tế. 
- Báo cáo ngay với Trạm Y tế phường 4, CBQL. 
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- Tổ chức khử khuẩn lớp học bằng dung dịch Cloramin B: CBQL + y tế 
- Theo dõi thân nhiệt của các HS cùng lớp: Nhân viên y tế, giáo viên chủ 

nhiệm. 
  - Hướng dẫn PH theo dõi thân nhiệt và các biểu hiện của HS, hướng dẫn 

phụ huynh khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú để có biện pháp xử trí kịp 
thời: nhân viên y tế. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công tác chung 
- Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV, Trạm y 

tế phường và các cơ quan ban nghành của địa phương để được chỉ đạo kịp thời. 
- Tăng cường vệ sinh cá nhân, quy trình rửa tay bằng xà phòng, cách đeo 

khẩu trang. Vệ sinh môi trường, trường học, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, xà 
phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn. 

2. Công tác chuyên môn 
- Tuyên truyền tới toàn bộ CB, GV, NV và PH, HS về nội dung, biện pháp 

phòng chống dịch bệnh để mọi người hiểu biết tự giác trong việc thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

- Đưa nội dung giáo dục phòng chống dịch bệnh nCoV vào các tiết dạy kĩ 
năng sống cho HS hàng tuần. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, vệ 
sinh ăn uống, vệ sinh nguồn nước, vệ sinh cá nhân HS, vệ sinh trong và ngoài 
lớp học. 

3. Các hoạt động của trường 
- Liên hệ với Trạm y tế Phường 4, các tờ bướm, tờ rơi về phòng chống dịch 

bệnh do chủng mới của virus Corona nCoV gây ra. 
- Mua Cloramin B, Javel để khử khuẩn. 
- Vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài trường. 
- Chuẩn bị tốt mọi đồ dùng vệ sinh cá nhân cho HS, thực hiện tốt rửa tay 

bằng xà phòng và nước sạch. 
- Thường xuyên vệ sinh đồ dùng cá nhân, vệ sinh đồ dùng học tập, . 
- Xử lý nước thải, nhà vệ sinh sạch sẽ. 
4. Công tác kiểm tra giám sát 
- Tăng cường giám sát chặt chẽ thường xuyên các hoạt động của trường để 

nhằm phát hiện sớm các biểu hiện của bệnh có thể xảy ra đối với học sinh và 
thầy, cô trong trường để có biện pháp cách ly kịp thời. 
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- Phối hợp với CBQL, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kiểm tra thường 
xuyên. 

Trên đây là phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác 
chuẩn bị đón HS nhập học trở lại của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
trường THPT Hưng Đạo. Đề nghị CB, GV, NV trong toàn trường nghiêm túc 
thực hiện. Khi phát hiện người mắc bệnh cần báo ngay cho CBQL nhà trường và 
báo cáo cơ quan cấp trên để có biện pháp xử lý.  

Yêu cầu CB, GV, NV và HS toàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- CB-GV-NV trường;   
- Lưu: VT 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Hải Ngọc 
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