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PHƯƠNG ÁN 
Tổ chức học tập trực tiếp tại trường từ ngày 10-12-2021 

 
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về 

ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”; 

Căn cứ Công văn 4726/BGDĐT-GDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Văn bản số 3427/SGDĐT-CTTT, ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện Quyết định 
3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 về Quy định tạm thời các biện pháp 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 dục trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh”. 

Căn cứ Văn bản số 3428/SGDĐT-CTTT, ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị tổ chức học tập trực tiếp 
trở lại tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Thực hiện Kế hoạch Tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường của Trường 
THPT Hưng Đạo. 

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 khi học sinh đi học trực tiếp và đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022. 
Trường THPT Hưng Đạo, xây dựng phương án tổ chức hoạt động nhà trường từ ngày 
10-12-2021 (ngày tập trung), cụ thể như sau: 
1. Mục đích 

- Chủ động phòng chống dịch tại trường theo nguyên tắc: kiểm soát nguy cơ lây 
nhiễm, phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly, khoanh vùng kịp thời, không để dịch lây lan 
trong nhà trường. 

- Đảm bảo môi trường an toàn và thích ứng linh hoạt trong trường, hạn chế tối đa 
gián đoạn hoạt động dạy – học. 



2. Yêu cầu 
Căn cứ hướng dẫn, quy định chung của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quận Phú Nhuận về biện pháp phòng 
chống dịch COVID-19 tương ứng từng cấp độ dịch cho hoạt động trong nhà trường. 

Phương án đáp ứng các yêu cầu của phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, 
phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, … 
3. Tình hình nhà trường 
3.1. Học sinh lớp 12 
Tổng số học sinh toàn trường: 128 
Tổng số học sinh khối 12: 53 

- Đã tiêm mũi 2: 53 HS  tỉ lệ 100% 
- Đã tiêm mũi 1:  
- Số học sinh chưa tiêm:  0 HS 

3.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên 
Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 27 
Đã tiêm 2 mũi: 27 
Đã tiêm 1 mũi:  
3.3. Cơ sở vật chất 

- Phòng học: 6 phòng 
- Phòng cách ly: 1 phòng 
- Phòng y tế: 1 phòng 
- Các vật dụng: 

+ Rào ngăn cách từ ngoài vào 
+ Dụng cụ đo thân nhiệt điện tử: 5 cái. 
+ Khẩu trang: 200 cái 
+ Dung dịch khử khuẩn: 50 lít (cồn khử khuẩn) 
+ CloraminB: 5 kg 
+ Nhà vệ sinh: 04 khu nhà vệ sinh 
+ Bồn rửa tay: 10 bồn rửa tay. 
+ Nước rửa tay khử khuẩn: 50 lít 
+ Xà bông rửa tay khử khuẩn: 20 lít  
+ Que test nhanh covid-19, thuốc hạ sốt, giường, bông băng,… 

- Sắp xếp đủ phòng cho học sinh khối 12. Chia đôi sĩ số lớp mỗi phòng học không 
quá 25 học sinh. 



- Thường xuyên khử khuẩn không gian trường lớp, bàn ghế, tay vịn cầu thang, tay 
nắm cửa ra vào và môi trường chung. Thực hiện báo cáo hằng ngày về công tác 
phòng chống dịch bện Covid -19 và các bệnh dịch khác. 

- Quản lý phân công nhiệm vụ, đúng chức năng tổ Văn Phòng. 
- Đảm bảo an toàn cho HS khối 12 theo văn bản 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 

11 năm 2021 và văn bản 3428/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo 
TP.HCM ngày 01 tháng 12 năm 2021. Thực hiện đúng theo khuyến cáo 5K và bộ 
tiêu chí an toàn từ Bộ y tế. 

4. Tổ Văn phòng 
Phân công từng bộ phận thực hiện: 
   - Phân công thêm GV- CNV hỗ trợ giám thị đảm bảo trật tự an toàn cho HS khối 12 
trong và trước cổng trường. 
   - Đảm bảo 100% CB, GV, CNV, HS, CMHS thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y 
tế. 
   - Theo dõi và ghi nhận, đo nhiệt độ CB, GV, NV, HS, CMHS và khách vào trường 
(100%). 
   - Bảo vệ đảm bảo công tác an ninh trong và vòng ngoài nhà trường, nhắc nhở CMHS 
và học sinh giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn. 
   - Nhân viên y tế, tạp vụ, CNV kiểm dò điều kiện cơ sở vật chất, các điều kiện cho 
công tác phòng chống dịch Covid -19, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp 
theo quy định. 
5. Y tế 
   - Tập trung theo dõi sức khỏe học sinh, tình hình khai báo y tế của GV, CNV, tình 
hình CMHS. 
   - Theo dõi tình hình chung công tác chỉ đạo từ cấp trên. 
   - Ghi nhận chi tiết cụ thể và báo cáo xin ý kiến Hiệu trưởng kịp thời các tình trạng có 
nghi vấn. 
   - Hoàn tất bộ tiêu chí an toàn y tế trong nhà trường. 
   - Phối hợp với bộ phận phục vụ kiểm tra, báo cáo kịp thời cho BGH để bổ sung phương 
tiện vệ sinh và các vật dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 
6. Công Đoàn 
   - Kết hợp theo dõi, hỗ trợ động viên khuyến khích GV-CNV khắc phục khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ năm học. 
   - Theo dõi, ghi nhận kịp thời tuyên dương những gương công đoàn viên tốt, tích cực. 
   - Ghi nhận để đánh giá thi đua cuối năm. 
7. Giáo viên chủ nhiệm 
   - Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh trong lớp, phân công luân phiên hai 
hoặc bốn học sinh mỗi buổi đo thân nhiệt khi học sinh vào lớp và ra khỏi lớp ra về, ghi 



nhận lại vào sổ theo dõi sức khỏe của lớp. Nếu có học sinh sốt, báo ngay với y tế nhà 
trường để được hướng dẫn. 
   - Hỗ trợ việc học tập cho các học sinh không đi học trực tiếp. 
   - Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hướng 
dẫn CMHS, HS khai báo y tế qua phần mềm quản lý. 
   - Phối hợp chặt chẽ với nhà trường chăm lo, đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt 
nhiệm vụ học tập và theo dõi, ghi nhận kịp thời học sinh vắng mặt và lý do để xử lý nếu 
có liên quan đến dịch bệnh. 
8. Cha mẹ học sinh 
   - Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn ngành y tế và học 
tập trực tiếp trở lại theo kế hoạch của nhà trường. 
   - Chăm sóc và theo dõi sức khỏe của học sinh, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Không để học sinh đến trường khi có các biểu 
hiện ho, sốt, khó thở,… hoặc thuộc diện cách ly theo quy định của ngành y tế. 
   - Chuẩn bị cho học sinh: Khẩu trang, nước rửa tay cá nhân, bình nước uống riêng, que 
test nhanh Covid-19, nên cho con ăn sáng trước ở nhà. 
   - Kịp thời thông tin đến giáo viên chủ nhiệm, nhà trường những vấn đề bất thường về 
sức khỏe của học sinh, đặc biệt có liên quan đến dịch COVID-19. 
   - Khai báo y tế qua phần mềm quản lý. 
   - Cha mẹ hoặc người đưa đón học sinh không vào trong khuôn viên trường khi đưa 
đón học sinh. 
   - Tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ với nhà trường chăm lo, đôn đốc, nhắc nhở 
học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học tập tại trường và tại nhà (trực tiếp và trực tuyến) để 
đảm bảo 100% học sinh được đánh giá xếp loại đầy đủ sau khi kết thúc từng học kỳ và 
kết thúc năm học. 
9. Học sinh 
   - Mặc đồng phục đi học theo quy định của nhà trường. 
   - Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, cho học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch 
khử khuẩn trước khi vào trong trường, lớp; người có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-
19 (sốt, ho, khó thở...) hoặc có yếu tố dịch tễ nguy cơ thì không được vào trường, vào 
lớp. 
   - Khai báo y tế qua phần mềm quản lý. 
   - Đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ nhà đến trường, trong trường và ra về. 
   - Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn, đặc biệt trước khi 
vào lớp (đầu giờ học, sau giờ giải lao) và khi hết giờ học ra về. 
   - Mang bình nước uống riêng, dung dịch khử khuẩn cá nhân, que test nhanh Covid-
19, khẩu trang. 



   - Học sinh cùng theo dõi sức khỏe trong quá trình học, khi thấy học sinh có dấu hiệu 
nghi ngờ nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở...) báo ngay cho nhân viên y tế của trường. 
10. Kế toán 
 - Phối hợp các bộ phận kịp thời đề xuất, tham mưu Hiệu trưởng hỗ trợ kinh phí hoạt 
động, các khoản chi hợp lí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 
11. Đoàn trường 
   - Phân công, kêu gọi đoàn viên tự giác tham gia các hoạt động, chủ động, xung kích 
tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh. 
   - Phân công đoàn viên hỗ trợ công tác cho các bộ phận khác. 
12. Đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn trong phòng, chống Covid-19 tại trường năm 
học 2021-2022 
(Bộ tiêu chí đính kèm). 
13. Trường hợp phát hiện người nghi nhiễm COVID-19 tại trường   

Khi phát hiện người có một trong các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 
(sốt, ho, khó thở,…). 
   - Thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ An toàn COVID-19 của trường. 
   - Chuyển người nghi ngờ mắc bệnh đến phòng cách ly tạm thời. 
   - Nếu người nghi ngờ mắc bệnh là học sinh, nhà trường thông báo ngay cho phụ 
huynh, người giám hộ để phối hợp xử lý. 
   - Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người có triệu chứng nghi nhiễm 
COVID-19. 
14. Trường hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 tại trường 

• Bước 1: 
   - Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an 
toàn COVID-19 của trường và phụ huynh học sinh; 
   - Tiếp tục cách ly tạm thời F0; 
   - Thông báo ngay đến trạm y tế, trạm y tế Phường 4 để phối hợp triển khai các biện 
pháp phòng, chống dịch; 
   - Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của 
nhà trường tổ chức cách ly tạm thời F0. 

• 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 liên 
hệ CMHS ngay đồng thời liên hệ TTYT Quận Phú Nhuận để được hướng dẫn. 

+ Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: Tư vấn, hướng dẫn phụ 
huynh đưa học sinh về nhà và thực hiện theo quy định của y tế. 



   - 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 Phường 4. 

• 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) bằng xét nghiệm nhanh. 
   - Các lớp học khác hoạt động bình thường. 
   - Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19, nhân 
viên y tế trường học của cơ sở giáo dục phối hợp Trạm Y tế Phường 4. 

• Bước 4: 
   - Theo dõi F1:  

+ F1 đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều 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 xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho 
đến khi không còn phát hiện F0; khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và 
xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. 

+ F1 chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin 
nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền: cách ly tại nhà theo quy 
định, khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và trạm y tế địa phương nơi cư 
trú; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 14 hoặc ngay khi có triệu 
chứng. 

Lưu ý: 
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 tầm soát 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, Tổ an toàn COVID-19 của 
cơ sở giáo dục phối hợp với Trạm Y tế Phường 4. 
15. Trường hợp học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 tại nhà 

Khi nhận thông tin từ gia đình, nhà trường thực hiện quy trình từ bước 3. 
16. Trường hợp Cán bộ, giáo viên, nhân viên phát hiện nhiễm COVID-19 tại 
trường 

• Bước 1: Thực hiện như quy trình xử lý đối với học sinh nhiễm COVID-19 
• Bước 2: 

   - Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0: 
Nếu phát hiện F0 có dấu hiệu suy hô hấp (thở nhanh hoặc khó thở hoặc Sp02 

dưới 96%): liên hệ ngay TTYT Quận Phú Nhuận để được hướng dẫn. 



Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: Tư vấn và hướng dẫn 
F0 tự đánh giá mức đạt các tiêu chí cách ly tại nhà (theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT 
ngày 21/8/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-
19 tại nhà”). 

+ Nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà và đảm bảo phòng ngừa lây nhiễm cho người 
cùng hộ nhất là người có nguy cơ cao (người trên 65 tuổi, người trên 50 tuổi có 
bệnh nền, người béo phì có BMI > 25, phụ nữ mang thai), bộ phận y tế tại nhà 
trường liên hệ trung tâm y tế Quận 3 để quản lý và hỗ trợ chuyển thông tin F0 
đến trung tâm y tế quận, huyện nơi F0 cư trú để tiếp nhận chăm sóc. 

+ Nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà: F0 tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp 
(liên hệ TTYT địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn, …). 

   - Phân công thực hiện: Bộ phận y tế nhà trường phối hợp với trạm y tế Phường 4. 

• Bước 3: 
   - Tạm ngưng hoạt động ở khu vực, bộ phận xảy ra F0 để vệ sinh khử khuẩn, xét 
nghiệm cho tất cả F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 
người). 
   - Xác định F1 là những người tiếp xúc gần với F0 ở khoảng cách dưới 2m trong thời 
gian trên 15 phút như ngồi cùng bàn làm việc, ngồi cùng bàn ăn, kể cả đối với học sinh 
của các lớp do giáo viên là F0 trực tiếp giảng dạy. 
   - Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19, nhân 
viên y tế nhà trường phối hợp trạm y tế Phường 4. 

• Bước 4: 
   - Theo dõi F1: 

+ F1 đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: làm 
việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, xét nghiệm lại vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 
7 ngày bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho đến khi không 
còn phát hiện F0; khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay 
khi có triệu chứng. 

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

   - Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19 của 
nhà trường phối hợp với trạm y tế Phường 4. 
17. Trường hợp Cán bộ, giáo viên, nhân viên phát hiện nhiễm COVID-19 tại nhà 

Khi nhận được thông tin, nhà trường thực hiện quy trình từ bước 3. 
Phương án có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo an toàn 

tuyệt đối. Tùy theo trường hợp cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường sẽ báo 
cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Quận để xin ý kiến chỉ đạo và thực hiện theo chỉ 
đạo cấp trên. 



Trên đây là phương án tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp tại trường từ ngày 
10-12-2021 của Trường THPT Hưng Đạo. 
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