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KẾ HOẠCH 

Về việc xây dựng các phương án tổ chức dạy học an toàn  

và phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 

  

 

 I. CĂN CỨ ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 - Công văn số 1717/SGD&ĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Nghệ An, về việc hướng dẫn tựu trường, khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm 

học 2021 – 2022; 

 - Công văn số 1712/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Nghệ An, về việc hướng dẫn dạy học trực tuyến năm học 2021-2022; 

 - Công văn số 1732/GD&ĐT-VP ngày 29/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ 

An, về việc tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022’ 

 - Công văn số 238/PGD&ĐT ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tương 

Dương về việc tổ chức dạy học ứng phó dịch Covid-19, năm học 2021-2022. 

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 

- Thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa tổ chức dạy học an toàn vừa tích cực thực hiện các 

giải pháp phòng, chống dịch Covid-19”, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học 

và nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Huy động tối đa các nguồn lực của nhà trường và địa phương để tận dụng tối đa thời 

gian dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát theo phương châm “tranh thủ giờ vàng” 

để tổ chức dạy học trực tiếp. 

- Xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học an toàn phù hợp với 

tình hình diễn biến dịch Covid-19.  

- Lựa chọn phương án dạy học phù hợp với điều kiện của học sinh, nguồn lực của 

nhà trường và địa phương, đảm bảo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch 

Covid-19, vừa dạy học an toàn. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, trang thiết bị để bảo đảm cho việc thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch trong nhà trường, đảm bảo an toàn dạy học. 

- Dự báo các tình huống diễn biến tình hình dịch, đề xuất các phương án phù hợp với 

nhà trường và địa phương, đảm bảo tổ chức dạy học an toàn vừa đảm bảo an toàn cho 

phòng, chống dịch Covid-19. 

III. ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ TRƯỜNG 

 1.Tình hình địa phương 
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- Toàn xã có 10 bản, có 10 hộ gia đình người dân tộc Ơ Đu (18 nhân khẩu), số còn lại 

chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái và Khơ Mú. Số hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo chiếm tỷ 

lệ 41,2%. Địa bàn dân cư phân bố rải rác thành ba vùng cách biệt nhau (vùng trên có 2 bản, 

vùng trong có 4 bản và vùng ngoài có 4 bản), địa hình đồi núi dốc, đường giao thông từ 

trường để đi đến các bản phức tạp, qua sông, qua suối, qua vùng sạt lở, đặc biệt là vào mùa 

mưa thì được giao thông bị chia cắt, phải dùng nhiều phương tiện mới đi đến bản.(1) 

- Hạ tầng viễn thông trên địa bàn xã chưa đảm bảo, có 1 bản chưa có điện lưới (bản 

Xốp Cháo), các bản còn lại tuy đã có sóng điện thoại nhưng đường truyền không ổn định. 

Chình vì vậy, nếu địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì việc tổ chức dạy học trực tuyến là hoàn toàn không 

khả thi và không có kết quả. 

- Tháng 7 năm 2021 vừa qua, tại bản Chằm Puông thuộc xã Lượng Minh phát hiện 

có F0 với Covid-19, từ đó làm lây nhiễm ra cộng đồng và tăng số lượng F0 lên 23 người 

(trong đó có 9 trẻ em), có 218 người trở thành F1 (trong đó có 104 trẻ em) phải đi cách ly 

tập trung; cũng chính từ đó xã Lượng Minh trở thành vùng tâm dịch của huyện. Hiện nay số 

công dân lao động mất việc làm trở về địa phương từ vùng dịch tương đối nhiều, trở thành 

nỗi lo của địa phương và của huyện. Vì vậy, nguy cơ bùng phát dịch trở lại được cảnh báo ở 

mức độ cao, bất cứ lúc nào khi chúng ta thiếu cảnh giác. Thời điểm hiện nay vẫn đang thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Tình hình nhà trường 

 2.1. Tình hình học sinh 

   Năm học 2021-2022 nhà trường có 340 em học sinh, trong đó có 315 em học sinh 

bán trú, 25 em học sinh không thuộc diện bán trú nên đi về nhà hàng ngày. Học sinh bán trú 

được tổ chức ăn, ở tại trường trong suốt thời gian 24/7. 

2.2. Cơ sở vật chất, tranh thiết bị phục vụ bán trú và dạy học 

- Cơ sở vật chất bán trú cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ học sinh, có 21 phòng ở, 

công trình vệ sinh tách biệt hai khu vực nam và nữ, hệ thống điện thắp sáng đảm bảo, hệ 

thống nước sạch đảm bảo phục vụ thường xuyên cho học sinh. Hệ thống vòi nước rửa tay, 

vệ sinh khử khuẩn được trang bị đầy đủ, đảm bảo nhu cầu phục vụ cho học sinh. 

- Về cơ sở vật chất phòng học cơ bản đáp ứng nhu cầu cho việc tổ chức dạy học hai 

ca trong ngày. 

2.3. Tình hình đội ngũ 

Quản lý 2 người, giáo viên bộ môn 20 người, nhân viên 3 người, đội ngũ cơ bản đảm 

bảo để bố trí thực hiện nhiệm vụ dạy học và đảm bảo nhân sự để phân công nhiệm vụ công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời điểm hiện nay đang có 4 giáo viên đang ở trong vùng 

địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

                                           
1 Trích Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 12/8/2021 của UBND xã Lượng Minh về tỉnh hình phát triển 

kinh tế, xã hội 7 tháng đầu năm 2021. 
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Chính phủ (Nghi Lộc 2 người, Yên Thành 1 người và Thanh Chương 1 người), số còn lại 

đang ở vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Đánh giá chung về tình hình 

3.1. Dạy học trực tuyến qua mạng internet 

- Nếu tổ chức dạy học trực tuyến qua mạng internet sẽ đảm bảo an toàn cho lực lượng 

giáo viên và học sinh về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19. 

- Tuy nhiên, phụ huynh không đảm bảo điều kiện và địa phương không đảm bảo 

nguồn lực để thực hiện. Nếu có đảm bảo thiết bị và nguồn lực thì khả năng ứng dụng nảy 

sinh nhiều bất cập, vì nền tảng công nghệ thông tin của học sinh yếu kém. 

3.2. Dạy học theo hình thức giao bài có hướng dẫn 

- Học sinh chỉ ở nhà, đảm bảo an toàn cho học sinh về thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch Covid -19. 

- Tuy nhiên, các thầy cô phải đầu tư nhiều công sức và thời gian hơn bình thường gấp 

nhiều lần (xây dựng lại chương trình; đi đến nhà học sinh để giao bài, nhận bài bằng nhiều 

phương tiện; dạy học lại kiến thức sau khi hết giãn cách…). Học sinh không được tương tác 

trực tiếp với thầy cô và bạn bè trong quá trình dạy, học. Chất lượng dạy và học thua kém xa 

rất nhiều so với dạy học tập trung. 

3.3. Dạy học tập trung tại trường theo mô hình quản lý khép kín (thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thỉ số 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) 

- Chất lượng dạy học có nhiều cơ hội được cải thiện, thầy trò được tương tác với nhau 

qua bài dạy trên lớp, quá trình theo học tập của học sinh thuận lợi. Học sinh được quản lý 

theo mô hình khép kín tại trường, đảm bảo an toàn cho học sinh về thực hiện các giải pháp 

phòng, chống dịch Covid -19. 

- Tuy nhiên, số học sinh ở ngoài (25 em không được thụ hưởng chế độ bán trú) 

không được chế độ nên không có nguồn kinh phí để nuôi ăn và chăm sóc hàng ngày, phụ 

huynh phải chịu hoàn toàn về kinh phí. Giáo viên phải đi về nhà hàng ngày để chăm lo gia 

đình, trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo quay định, vì vậy nguy cơ 

lây nhiễm dịch Covid -19 cũng được cảnh bảo ở mức độ rất cao, mức độ an toàn thấp.  

3.4. Tổ chức dạy học tập trung tại trường (không theo mô hình khép kín) 

- Thuận lợi cho công tác tổ chức dạy học, học sinh không bán trú đi về nhà bình 

thường, mọi quy định được nới lỏng hơn. 

- Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm rất cao, nếu trong cộng đồng có F0, trong lúc học 

sinh không bán trú vẫn đi về nhà hàng ngày sau mỗi buổi học. 

 IV. NỘI DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN  

 1. Về thời gian tựu trường 

 Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện theo văn bản chỉ đạo của 

cấp trên nên nhà trường không tổ chức cho học sinh tựu trường vào ngày 01/9/2021. 

 2. Về tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 
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Nhà trường không tổ chức khai giảng vào sáng ngày 05/9/2021. Tỉnh Nghệ An chỉ tổ 

chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022, tại một điểm duy nhất (Trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu), chương trình khai giảng có thời lượng 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên 

sóng truyền hình của Đài Phát thanh-Truyền hình Nghệ An (NTV) và livestream trên các hạ 

tầng số của NTV vào lúc 8h00’, ngày 05 tháng 9 năm 2021. Vì vậy, kính đề nghị toàn thể 

các thầy, cô giáo, các em học sinh và toàn thể phụ huynh quan tâm và theo dõi. 

3. Các hoạt động giáo dục sau ngày khai giảng 

Sau ngày khai giảng (05/9), bắt đầu từ ngày 06/9/2021 (thứ hai), nhà trường sẽ tổ 

chức dạy học theo chương trình giáo dục đã được phê duyệt trong kế hoạch. Năm học 2021-

2022 diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 phức tạp, khó lường. Vì vậy, nhà trường xây 

dựng các phương án dạy học theo mục tiêu yêu cầu “vừa thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, vừa tổ chức dạy học an toàn” theo phương châm tranh thủ tận dụng 

“thời gan vàng” để tổ chức dạy học trực tiếp. Sau đây là các phương án tổ chức dạy học: 

Phương án 1: Khi địa phương kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, không có ca 

nhiễm lây lan ngoài cộng đồng.  

- Tổ chức dạy học: Học sinh đi học bình thường, tổ chức dạy học theo lớp, thực hiện 

chương trình giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã được phân duyệt. 

- Tổ chức công tác bán trú tại trường bình thường, kiểm soát chặt chẽ học sinh nội trú, 

tuyệt đối không cho học sinh về nhà (kể cả ngày nghỉ lễ và cuối tuần), chỉ cho về trong 

trường hợp đặc biệt và phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường;2 đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh khi tổ chức nấu ăn cho học sinh nội trú. Việc 

giao nhận thực phẩm của nhà cung ứng hàng ngày phải đảm bảo khoảng cách quy định, 

không tiếp xúc gần để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường giao cho bộ phận phụ trách 

bán trú niêm yết quy trình giao nhận thực phẩm hàng ngày đảm bảo nguyên tắc an toàn 

phòng, chống dịch Covid -19 để quán triệt thực hiện. 

- Đối với học sinh không thuộc diện được hưởng chế độ bán trú (tổng cộng 25, trong 

đó 16 em bản Lạ và 9 em bản Xốp Mạt):  Nhà trường xin ý kiến thống nhất với UBND xã và 

thống nhất với phụ huynh để đưa học sinh vào ăn, ở, sinh hoạt và học tập trong nội trú của 

trường cùng với học sinh bán trú để hạn chế việc tiếp xúc với xã hội bên ngoài, thực hiện 

nghiêm quy định về giải pháp phòng, chống dịch covid-19. Kính phí chi trả ăn uống và hình 

thức tổ chức ăn uống hàng ngày đối với học sinh do nhà trường thống nhất với phụ huynh 

(có biên bản làm việc với phụ huynh bản Lạ và bản Xốp Mạt đi kèm theo). 

- Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên: Hạn chế tối đa việc đi ra khỏi địa phương 

nơi cư trú, nơi đang tạm trú, trường hợp nếu có lý do đặc biệt phải có giấy xin phép, cam kết 

và được sự đồng ý và hướng dẫn của Ban Giám hiệu; khai báo y tế thường xuyên hàng ngày 

trên hệ thống theo quy định. 

                                           
2 Học sinh phải có giấy xin phép của phụ huynh, trình bày rõ lý do xin về nhà; giấy xin phép của phụ 

huynh phải có xác nhận của UBND xã nơi học sinh cư trú. 
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Phương án 2: Khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT- TTg 

ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo Chỉ thị 19/CT- TTg ngày 24/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức dạy học: Tổ chức dạy học an toàn như phương án 1 và phải đảm bảo các 

yêu cầu như sau: 

+ Nhà trường tham mưu đề nghị với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã 

Lượng Minh đề xuất với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tổ chức xét 

nghiệm cho tất cả học sinh bằng kỹ thuật realtime RT-PCR (theo mẫu gộp) trước khi học 

sinh vào trường. 

+ Không tổ chức chào cờ, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống, dạy thêm, học thêm, hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người trên sân trường. 

+ Tranh thủ “thời gian vàng” để tăng thời lượng dạy học trực tiếp, bằng hình thức tổ 

chức dạy học 2 buổi/ngày, dạy học vào các ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần cho đến 

hết thời gian giãn cách xã hội. 

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn tăng cường hướng dẫn học 

sinh cách học trực tuyến trên hệ thống, cách thực hiện nhiệm vụ học tập bằng hình thức giao 

bài có hướng dẫn, chuẩn bị sẵn sàng khi bắt buộc phải áp dựng thực hiện phương án 3. Đồng 

thời hướng dẫn học sinh chuẩn bị sẵn sàng phương án mang sách giáo khoa, vở viết, đồ 

dung học tập về nhà để tự học có hướng dẫn khi bắt buộc phải áp dụng phương án 3. 

- Công tác bán trú: Tổ chức bình thường như phương án 1 và phải đảm bảo các yêu 

cầu theo các quy định sau: 

- Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên: Nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức 

cho toàn bộ giáo viên, nhân viên ăn nghỉ, sinh hoạt tại trường cùng với học sinh; lắp đặt hệ 

thống giường và các thiết bị đồ dùng sinh hoạt tại nhà đa năng để phục vụ nơi ăn, nghỉ. Hạn 

chế tối đa việc đi ra khỏi địa phương và khu vực trường, trường hợp nếu có lý do đặc biệt 

phải có sự đồng ý và hướng dẫn của Ban Giám hiệu3; khai báo y tế thường xuyên hàng ngày 

trên hệ thống theo quy định. 

- Các hoạt động giao dịch khác: Mọi giao dịch với các tổ chức và cá nhân bên ngoài 

có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được thực hiện bằng trực tuyến, điện thoại, hoặc 

bằng các hình thức khác đảm bảo khoảng cách không tiếp xúc với bên ngoài và tiếp xúc gần. 

- Kích hoạt tài khoản dạy học trực tuyến (thông qua các ứng dụng dạy học trực tuyến 

như Microsoft Teams, Zoom, Google Meet hoặc các ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ 

đáp ứng được yêu cầu dạy học trực tuyến), chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng dạy 

học trực tuyến khi học sinh, học viên tạm dừng đến trường. Thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 như phương án 1.  

                                           
3 Giáo viên có lý do đặc biệt, phải đi và về nhà thường xuyên không thể ở lại trường thì phải có giấy 

cam kết trách nhiệm (theo mẫu gửi kèm); giấy cam kết phải có xác nhận của Công đoàn nhà trường, sau đó 

nộp về cho tổ trưởng tổng hợp báo cáo. Cá nhân hiệu trưởng nếu xin phép cam kết phải do Công đoàn xác 

nhận, phó hiệu trưởng xin phép phải có xác nhận của hiệu trưởng hoặc Công đoàn.  
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Phương án 3: Khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Nhà trường yêu cầu giáo viên các bộ môn kích hoạt tài khoản dạy học trực tuyến, tổ 

chức dạy học trực tuyến; hướng dẫn học sinh học tập thông qua các ứng dụng khác (nếu có) 

như zalo, facebook, email.... Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát để đảm bảo tiến độ 

dạy học, đảm bảo kế hoạch giáo dục của nhà trường và của ngành; xây dựng kế hoạch kiểm 

tra đánh giá trực tuyến phù hợp.   

- Đối với học sinh ở vùng khó khăn thiếu điều kiện dạy học trực tuyến và internet, 

nhà trường sẽ có phương án giao bài học, bài tập phù hợp; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy 

bổ sung kiến thức cho học sinh sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và không còn 

thực hiện giãn cách.  

- Đối với học sinh trở về từ vùng dịch, phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định, 

nhà trường sẽ căn cứ tình hình thực tế, phân công giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, có 

phương án giao bài học, bài tập phù hợp hoặc tổ chức dạy học, ôn tập trực tuyến cho học 

sinh; tiếp nhận lại học sinh khi đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 4. Dự báo các tình huống diễn biến thình hình dịch và phương án đề xuất 

- Trường hợp trường học xuất hiện F0, tạm dừng đến trường toàn bộ, chuyển sang 

học trực tuyến và hình thức tự học có hướng dẫn theo hình thức giao bài, phối hợp với y tế 

thực hiện xét nghiệm, cách ly theo quy định. 

- Trường hợp xuất hiện F1, toàn bộ học sinh dừng đến trường, chuyển sang học trực 

tuyến, tự học ở nhà có hướng dẫn để chờ kết quả xét nghiệm, nếu âm tính thì hoạt động trở 

lại bình thường.  

- Riêng trường hợp xuất hiện F2 thì cho F2 dừng đến trường và đề nghị y tế tổ chức 

xét nghiệm sàng lọc toàn bộ học sinh và giáo viên. 

- Các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 an toàn: 

+ Về quản lý học sinh tại trường phải được áp triệt để theo nguyên tắc “nội bất xuất, 

ngoại bất xâm”. 

+ Về quản lý các hoạt động trong khuôn viên phải đảm bảo nguyên tắc “thắt chặt 

bên ngoài, nới lỏng bên trong”. 

+ Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ thì khẩn trưởng áp dụng nguyên tắc “nhanh 

hơn một bước và cao hơn một mức”.  

5. Công tác chuẩn bị 

Ngày 31/8/2021: Đề nghị UBND xã chuyển toàn bộ số công dân đang cách ly tập 

trung tại khu bán trú của trường sang địa điểm khác của xã. Tổ chức phun thuốc khử khuẩn 

toàn bộ khu vực phòng ở, khu vực bán trú và các phòng. 

Ngày 01/9/2021:  

+ Từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút, Ban giám hiệu cùng với lãnh đạo UBN D xã 

làm việc với 9 phụ huynh ở bản Lạ để thống nhất nội dung đưa học sinh vào ở trong khu nội 
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trú để quản lý; từ 9 giờ 30 phút Ban giám hiệu cùng với lãnh đạo UBND xã làm việc với 16 

phụ huynh ở bản Xốp Mạt về nội dung tương tự.  

+ Buổi chiều nhà trường làm việc với nhà cung ứng thực phẩm và tổ cấp dưỡng bán 

trú, quán triệt nội dung và ký hợp đồng. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng 

thực hiện tổ chức dạy học theo phương án 1 và phương án 2. 

+ Hoàn thiện nội dung kịch bản nếu phải thực hiện dạy học theo phương án 3. 

- Ngày 02/9/2021: Toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên nghỉ lễ tại nhà riêng, không 

rời địa phương nơi cư trú. 

- Ngày 03/9/2021: Tổ chức lao động công đoàn, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp trang 

thiết bị bán trú, quét dọn phòng ở bán trú học sinh, dọn dẹp khuôn viên. 

- Ngày 04/9/2021: Tiếp tục lao động công đoàn 

- Ngày 05/9/2021: Đón toàn bộ học sinh vào khu nội trú, bắt đầu tổ chức quản lý chặt 

chẽ học sinh theo phương án lựa chọn. Chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp với cán bộ 

y tế lấy mẫu xét nghiện bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho tất cả học sinh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

- Xây dựng kế hoạch và các phương án tổ chức dạy học phù hợp với diễn biến tình 

hình dịch Covid-19.  

- Tham mưu với UBND xã về việc thống nhất với phụ huynh về nội dung tổ chức 

bán trú cho học sinh. Tham mưu với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã đề 

nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện hỗ trợ kinh phí tổ chức xét nghiệm 

cho toàn bộ học sinh. 

2. Bộ phận phụ trách bán trú, tổ trực bán trú hàng ngày và phụ trách y tế 

- Yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu 

trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).  

- Tổ trực được phân công quản lý học sinh hàng ngày: Thường xuyên theo dõi về tình 

hình diễn biến sức khỏe học sinh, ghi nhật ký tình hình theo dõi công tác phòng chống dịch 

ở đơn vị; đối với những học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông tin kịp thời với phụ 

huynh, báo cáo khẩn cấp với Ban giám hiệu để đưa các em đến cơ sở y tế khám sàng lọc và 

xử lý nếu xét thấy có dấu hiệu nhiễm bệnh.  

- Nhân viên phụ trách công tác y tế trường: Trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, 

xà phòng, dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn học sinh thường xuyên rửa tay, giữ gìn vệ sinh 

thân thể.  

3. Các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 

- Bám sát nội dung kế hoạch giáo dục nhà trường, và kế hoạch này, xây dựng lịch 

công tác chi tiết cụ thể, trình bộ phận phụ trách phê duyệt; chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn 

toàn thể giáo viên, nhân viên thực hiện, đảm bảo thực hiện các hoạt động đúng tiến độ, có 

hiệu quả. 
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- Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp, bám sát kế hoạch và lịch công tác 

của nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giáo, thường xuyên bám sát học sinh để theo 

dõi kết quả học tập và rèn luyện, theo dõi diễn biến sức khỏe học sinh, báo cáo kịp thời với 

Ban Giám hiệu về những tình huống bất thường xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tổ chức vệ sinh phòng học, nơi ăn, ở của học 

sinh; khuyến khích học sinh tự trang bị bình, ly uống nước cá nhân.  

4. Công tác tuyên truyền 

 Đề nghị Ban chấp hành công đoàn trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã 

Lượng Minh, Ban đại điện Hội cha mẹ học sinh, Liên Đội tổ chức tuyên truyền để phụ 

huynh học sinh nắm được chủ trương dạy học từ xa (qua giao bài có hướng dẫn/ qua 

internet/ qua truyền hình..) trong lúc học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID -19 nhằm tạo 

sự đồng thuận, phối hợp chia sẻ và huy động sự tham gia của phụ huynh trong công tác quản 

lý học sinh học tập ở nhà. 

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch xây dựng các phương án tổ chức dạy học an 

toàn, vừa phòng, chồng dịch Covid-19. Nhà trường đề nghị các bộ phận tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, mọi vướng mắc xin báo cáo kịp thời về Ban giám hiệu để có hướng xử lý./. 

 

Nơi nhận 
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);  
- UBND xã Lượng Minh (để phối hợp); 

- Lãnh đạo trường (theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra); 

- Các tổ trưởng chuyên môn (thực hiện); 

- Các Đoàn thể (phối hợp);  

- Ban Thanh tra nhân dân (giám sát, thực hiện); 

- Đăng lên Website trường (thông báo); 

- Lưu: VT, CM. 
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