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KẾ HOẠCH 

Về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

  

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid -19; Công văn số 

6275/UBND-KGVX ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện 

công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường thực hiện phòng, chống dịch Covid -19; Công văn 3573/UBND-VP ngày 

4/12/2020 của UBND huyện Cư Jút về tăng cường theo dõi, quản lý các trường 

hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn 3574/UBND-VP ngày 

04/12/2020 của UBND huyện Cư Jút về việc thực hiện công điện số 1699/CĐ-

TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, 

chống dịch Covid -19. 

Trường Tiểu học Tô Hiệu xây dựng kế hoạch tăng cường thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 như sau: 

1. Theo dõi, quản lý trường hợp ông Đoàn Văn Long (giáo viên) và gia 

đình đi khám và điều trị bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/12/2020 

đến ngày 11/12/2020. 

1.1. Giao cho đồng chí Nông Thị Thùy Nhị - Phó hiệu trưởng – Phó Chủ 

tịch công đoàn - Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của nhà trường tiếp tục 

theo dõi, giám sát và quản lý trường hợp ông Đoàn Văn Long (giáo viên của 

trường) và gia đình đang khám bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung theo dõi, quản lý, giám sát như sau: 

- Nắm bắt thông tin về thời gian đi, thời gian đến, thời gian lưu trú và lịch 

trình di chuyển của ông Đoàn Văn Long và gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh cụ 

thể theo từng ngày, (từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 11/12/2020); Đề nghị ông 

Đoàn Văn Long cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm đến, nơi lưu trú, lịch trình 

di chuyển ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thông báo với nhà trường thời gian 

trở về Cư Jút (cụ thể ngày, giờ; phương tiện di chuyển – số hiệu phương tiện). Khi 

về đến Cư Jút phải di chuyển ngay đến Trung tâm Y tế huyện Cư Jút để khai báo 

và thực hiện các hướng dẫn tiếp theo của Trung tâm Y tế huyện. 

- Đề nghị ông Đoàn Văn Long và gia đình chưa về nhà, chưa đến đơn vị khi 

chưa có ý kiến đồng ý của Trung tâm Y tế huyện. 

- Thông báo với Trung tâm Y tế xã Đắk D’rông biết về trường hợp ông 

Đoàn Văn Long đi khám bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

1.2. Giao cho Ông Lê Văn Thọ - Nhân viên Y tế nhà trường tư vấn cho ông 

Đoàn Văn Long về các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; đồng thời phối 

hợp với nhân viên trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện để theo dõi, quản lý ông 

Đoàn Văn Long. 
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2. Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

2.1. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt và báo cáo kịp thời với các cấp về các trường 

hợp CB, GV,NV, học sinh và gia đình học sinh trở về địa phương từ các vùng có 

dịch bệnh và các địa phương nghi có dịch, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và 

các vùng biên giới. 

2.2. Tiếp tục bắt buộc CB,GV,NV và học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến 

trường, từ trường về nhà và đến các nơi công cộng ( chợ, siêu thị, bệnh viện, trên 

các phương tiện giao thông công cộng…). 

2.3. Thực hiện công tác vệ sinh khuôn viên trường sạch sẽ; tiêu độc, khử 

trùng phòng học, khu vệ sinh; tẩy trùng thiết bị, đồ dùng dạy học. Duy trì công tác 

vệ sinh trường, lớp học, thực hiện lau chùi bề mặt bàn, ghế, tay nắm cửa ra vào, 

nơi thường xuyên tiếp xúc bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau mỗi buổi 

học.  

Giao cho đồng chí Nguyễn Đăng Châu – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu 

trưởng- Phó ban chỉ đạo phòng, chống dịch của trường phân công nhiệm vụ lao 

động vệ sinh cho CB,GV,NV và học sinh. Báo cáo việc thực hiện về cho hiệu 

trưởng trước ngày 11/12/2020.  

2.4. Giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp trang bị mỗi lớp 1 xô đựng nước, 

khăn lau tay, khăn lau bàn ghế; mỗi lớp chuẩn bị 1 chai dung dịch rửa tay khô, 2 

bánh xà phòng, giấy vệ sinh. Chuẩn bị mỗi học sinh 1 li uống nước. 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh, học 

sinh biết để phối hợp thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19.  

Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên 

theo dõi, cập nhật các hướng dẫn tiếp theo của nhà trường và các cấp quản lý để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. 

 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- PGDĐT; 

- Đảng uỷ; 

- UBND xã; p/h 

- HT, các PHT; (để c/đ) 

- GV,NV; (t/h) 

- Lưu: VT, Website. 

 

(thay báo cáo) 


