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QUY ĐỊNH ĐỊNH TẠM THỜI 
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID 

 
 

Để đảm bảo an toàn cao nhất khi dạy học trực tiếp, nhà trường yêu cầu toàn thể cán 
bộ, viên chức, nhân viên, học sinh nghiêm túc tuân thủ những quy định sau đây: 

1. Trước khi đến trường: 

- Đảm bảo tiêm đủ liều vắc xin theo đúng quy định, hạn định. 

- Đo thân nhiệt, chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân. 

- Nếu có tiếp xúc trực tiếp với F0 (được xác định là F1): test nhanh (3 ngày/lần), 
nếu âm tính thì mới tới trường (báo với Giám thị để ghi nhận). 

- Nếu có những triệu chứng phổ biến khi nhiễm bệnh (sốt, ho, khó thở, đau họng, 
mất khứu giác,…) thì không đến trường. Phải ở nhà để khám bệnh, xử lý. 

2. Khi đến trường: 

- Đo thân nhiệt mỗi buổi sáng (đo ở nhà/tự tổ chức đo tại lớp học). 

- Đảm bảo nguyên tắc 5K ở mức độ cao nhất có thể. 

- Hạn chế tập trung đông người khi không thực sự cần thiết. 

- Bắt buộc mang khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở trường. 

- Thường xuyên sát khuẩn, rửa tay theo đúng quy định. 

3. Khi có biểu hiện nhiễm bệnh tại lớp học: 

- Nguyên tắc chung khi xử lý: bình tỉnh, chủ động, tuân thủ quy trình hướng dẫn của 
cơ quan y tế; không chủ quan, đơn giản hóa nhưng cũng không hoang mang, quan trọng 
hóa vấn đề. 

- Giáo viên/học sinh – trong khi đang dạy-học trực tiếp tại trường, nếu cảm thấy sức 
khỏe không ổn thì cần xử lý theo các bước cụ thể sau đây: 

+ Bước 1: Tạm dừng ngay việc dạy/học, tự di chuyển xuống Văn phòng của Trường 
(Nếu mệt, có giường để nằm nghỉ). Giám thị sẽ thông tin ngay đến phụ huynh học sinh, sau 
đó, đưa học sinh đến Trạm Y tế Trường ĐHCT để khám, chẩn đoán bệnh và nếu cần thiết 
thì xét nghiệm nhanh virus COVID. 

+ Bước 2: Đánh giá tình trạng sức khỏe của học sinh. Nếu không nhiễm COVID thì 
có thể trở lại học bình thường. Nếu là F0 thì thực hiện các bước tiếp theo. 

+ Bước 3: Nhân viên của Trạm Y tế - Trường ĐHCT sẽ hỗ trợ xử lý theo quy định 
khi có xuất hiện F0 (chuyển đến cơ sở cách ly/điều trị hoặc cách ly tại nhà,…). 

Đối với lớp học có xuất hiện F0:  

- Tạm ngưng hoạt động để khám sàng lọc tất cả giáo viên, học sinh và những đối 
tượng có tiếp xúc gần (tự xét nghiệm hoặc đến Trạm Y tế Trường ĐHCT xét nghiệm nhanh, 
miễn phí).  
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- Phun hóa chất khử khuẩn lớp học, nhà vệ sinh chung của dãy phòng học. 

- Đối với những giáo viên/học sinh đã tiêm đủ vắc xin, có kết quả xét nghiệm âm 
tính: tiếp tục dạy/học bình thường; thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe (theo quy 
định). 

- Đối với những giáo viên/học sinh chưa tiêm đủ vắc xin, có bệnh nền, có kết quả 
xét nghiệm âm tính: cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà (theo quy định). 

4. Cần có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa nhà trường với gia đình học sinh 
khi giải quyết vấn đề, căn cứ trên những quy định thống nhất của cơ quan y tế và hướng 
dẫn của cấp trên.  

 

 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

      TRẦN VĂN MINH 
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