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K  HO CH 
Phòng, chống d ch b nh viêm đ ng hô h p c p do ch ng m i 
c a vi rút Corona (nCoV) và công tác ôn tập trong th i gian 

h c sinh t m th i nghỉ h c do d ch b nh gây ra 
    

 

Thực hiện văn bản chỉ đ o c a S  Giáo d c và Đào t o thành ph  Đà N ng 
về việc đôn đ c đẩy m nh công tác phòng, ch ng dịch bệnh viêm đư ng hô hấp 
cấp do ch ng mới c a vi rút Corona (nCoV) gây ra; Trư ng Trung học phổ thông 
(THPT) Thái Phiên xây dựng Kế ho ch phòng, ch ng dịch bệnh và triển khai công 
tác ôn tập cho học sinh c a nhà trư ng trong th i gian t m nghỉ học do dịch bệnh 
nói trên gây ra, với nội dung c  thể như sau: 

I. M C ĐệCH, YÊU C U 

1. M c đích 
- Thực hiện nghiêm các văn chỉ đ o c a Chính ph , Bộ Giáo d c và Đào t o, 

Thành y Đà N ng, y ban nhân dân thành ph  và S  Giáo d c và Đào t o trong 
công tác phòng, ch ng dịch bệnh viêm đư ng hô hấp cấp do ch ng mới c a vi rút 
Corona (nCoV) gây ra. 

- Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, ch ng dịch bệnh viêm đư ng hô 
hấp cấp do ch ng mới c a vi rút Corona (nCoV) cho công chức, viên chức, ngư i 
lao động, học sinh và cha mẹ học sinh nhà trư ng; có phương án ứng phó với diễn 
biến c a dịch bệnh xảy ra trong ph m vi nhà trư ng. 

- Góp phần làm t t công tác tuyên truyền phòng, ch ng dịch bệnh. 
- Giúp học sinh nhà trư ng tự học, tự ôn tập  nhà trong th i gian t m nghỉ 

học do dịch bệnh. 
2. Yêu c u 
- Thư ng xuyên triển khai các ho t động vệ sinh trong khuôn viên nhà 

trư ng, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đư ng, nguồn lực và cơ s  vật chất 
s n sàng đáp ứng kịp th i với các tình hu ng về dịch bệnh trong nhà trư ng. 

- Toàn thể công chức, viên chức, ngư i lao động, học sinh và gia đình học 
sinh ph i h p thực hiện; đồng th i triển khai các giải pháp để học sinh tự học, tự 
ôn tập có hiệu quả nhất. 

II. CÁC NHI M V  VĨ GI I PHÁP CH  Y U 

1. Về ho t đ ng ngoài gi  lên l p 
Giao Phó hiệu trư ng Nguy n Th  Hoàng Hi u ph  trách và triển khai một 

s  nội dung ch  yếu sau: 



 2 

- Báo cáo tình hình dịch bệnh về S  Giáo d c và Đào t o trước 15 gi  00 
hàng ngày theo Công văn s  226/SGDĐT- CTrTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 c a 
S  Giáo d c và Đào t o về việc đôn đ c đẩy m nh công tác phòng, ch ng dịch 
bệnh viêm đư ng hô hấp cấp do ch ng mới c a vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

- Chỉ đ o giáo viên ch  nhiệm có trách nhiệm liên hệ, ph i h p với gia đình 
học sinh nhằm nắm bắt kịp th i tình hình sức kh e c a học sinh; báo cáo kịp th i 
cho lãnh đ o nhà trư ng khi học sinh có các biểu hiện c a dịch bệnh. 

- Chỉ đ o Đoàn Thanh niên nhà trư ng thông qua nhiều kênh như: nhóm 
Zalo, nhóm Facebook, gmail… để tuyên truyền cho học sinh về cách phòng, ch ng 
dịch bệnh viêm đư ng hô hấp cấp do ch ng mới c a vi rút Corona (nCoV) gây ra. 

- Chỉ đ o tổ Văn phòng thư ng xuyên vệ sinh trong khuôn viên c a nhà 
trư ng. 

2. Về công tác chuyên môn 
Giao Phó hiệu trư ng Đặng Công Vƿnh ph  trách và triển khai chỉ đ o một 

s  nội dung ch  yếu sau: 
- Tổ trư ng các tổ chuyên môn tổ chức họp tổ, họp nhóm th ng nhất l i đề 

cương ôn tập từng chương (có hướng dẫn làm bài c  thể); hệ th ng hóa l i nội 
dung kiến thức đã học và gửi về cô giáo Lê Th  Thu H ng - T  tr ng t  
chuyên môn Tin h c đăng lên website c a nhà tr ng vào ngày 07/02/2020.  

- Giáo viên ch  nhiệm qua nhiều kênh thông tin như: nhóm Zalo, nhóm 
Facebook, gmail… thông báo đ n các h c sinh c a l p mình bi t để các em t i 
về t  ôn tập trong th i gian t m th i nghỉ học. Đồng th i học sinh phải so n toàn 
bộ bài tập vào v , giáo viên b  môn s  ch m l y điểm sau khi đi h c l i. 

- Giáo viên bộ môn thư ng xuyên trao đổi, sửa bài cho học sinh khi học sinh 
có yêu cầu trong th i gian t m th i nghỉ học do dịch bệnh. 

- Giáo viên ch  nhiệm thư ng xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh, học sinh 
về các biện pháp phòng, ch ng dịch bệnh. 

- Thư ng xuyên nhắn tin đến cha mẹ học sinh để thông báo về tình hình dịch 
bệnh, yêu cầu học sinh không đến nơi đông ngư i trong th i gian t m nghỉ học và 
có kế ho ch ôn tập, tự học cho mình, trao đổi với giáo viên ch  nhiệm, giáo viên 
bộ môn về nội dung bài học và các vấn đề khác có liên quan.  

- Xây dựng kế ho ch d y bù sau khi học sinh đi học tr  l i. 
III . T  CH C TH C HI N 

1. Ban giám hiệu hướng dẫn việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng, 
ch ng dịch bệnh theo chỉ đ o c a S  Giáo d c và Đào t o thành ph ; kịp th i nắm 
bắt thông tin, diễn biến dịch bệnh trong nhà trư ng, báo cáo cấp thẩm quyền để xử 
lỦ; đặc biệt ph i h p với cha mẹ học sinh để quản lỦ học sinh trong th i gian nghỉ 
học.   

2. Tổ trư ng tổ Văn phòng thư ng xuyên chỉ đ o các bộ phận liên quan tổng 
vệ sinh trong khuôn viên nhà trư ng.  
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3. Tổ trư ng các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên ch  nhiệm 
triển khai thực hiện nghiêm nội dung ôn tập cho học sinh đã nêu trong Kê ho ch 
này.  

Trên đây là Kế ho ch phòng, ch ng dịch bệnh viêm đư ng hô hấp cấp do 
ch ng mới c a vi rút Corona (nCoV) và công tác ôn tập trong th i gian học sinh 
t m nghỉ học do dịch bệnh gây ra c a Trư ng THPT Thái Phiên. Yêu cầu toàn thể 
công chức, viên chức, ngư i lao động và học sinh trong nhà trư ng nghiêm túc 
thực hiện./. 

        

                       HI U TR NG 
Nơi nhận: 
- S  GDĐT TP (báo cáo);                                                                                 (Đã ký) 
- Ban giám hiệu; 
- Công đoàn, Đoàn TN; 
- Tổ: Văn phòng, chuyên môn;  
- Lưu: VT.                                                                                                    Nguy n Cửu Huy 
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