
 

PHỤ LỤC 

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÓNG 

DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC 

(Kèm theo KH số         /KH-PGDĐT ngày    /10/2021 của Phòng GDĐT) 

I. CÁC NGUYÊN TẮC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI 

TRƯỜNG HỌC 

1. Trước khi cán bộ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, học sinh đến trường 

- Đối với trẻ em, học sinh: Cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo 

dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ 

học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo 

yêu cầu của cơ quan y tế. 

- Đối với giáo viên, nhân viên của nhà trường: cần tuân thủ và thực hiện tốt 

các quy định sau trước khi học sinh đến lớp hàng ngày: 

(1) Thông qua các kênh liên lạc để thông tin, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ 

học sinh về các nội dung sau: 

+ Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực 

hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở 

về nhà theo tờ danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh; 

+ Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, 

khó thở của học sinh trước khi đến trường; Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó 

thở thì cha mẹ học sinh cho con nghỉ ở nhà/học sinh chủ động nghỉ ở nhà, thông 

tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều 

trị. Học sinh/cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly 

tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc); 

+ Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, 

chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để học sinh, 

cha mẹ học sinh yên tâm. 

+ Cha mẹ học sinh không vào trường khi đưa, đón con. 

(2) Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe 

học sinh. 

(3) Giáo viên của nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu 

có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức 

khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên không 

được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan 

y tế. 

- Vệ sinh trường học trước khi học sinh đến trường 

+ Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, 

các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín). 
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+ Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, 

tường nhà (nếu có thể), tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, 

đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Khử 

khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc 

các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít 

nhất 60% cồn; Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. 

2. Trong khi học sinh học tập tại trường 

2.1. Tổ chức, quản lý, triển khai các hoạt động trên cơ sở các hướng dẫn của 

Bộ Y tế về phòng bệnh 

(1) Nhà trường quy định, hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm hướng dẫn 5 

K của Bộ Y tế và các quy định về phòng chống dịch: 

- Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên: Rửa tay trước khi vào 

lớp; rửa tay trước và sau khi ăn; rửa tay sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ; rửa tay sau 

khi đi vệ sinh; rửa tay khi tay bẩn; rửa tay sau khi ho, hắt hơi; rửa tay sau khi vệ sinh 

các bề mặt. 

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn 

vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). 

Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 

- Ly/bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn,… để dùng riêng tại lớp; 

không dùng chung các đồ dùng cá nhân như ly, bình nước, khăn mặt, 

khăn lau tay, gối, chăn… 

- Không khạc, nhổ bừa bãi. 

- Đeo khẩu trang đúng cách. 

- Bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. 

- Tránh kỳ thị, xa lánh hay trêu chọc bạn bè. 

(3) Hàng ngày, trước khi vào bài học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh 

xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không (đối với trẻ mầm non thì hỏi 

cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ). Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y 

tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời. 

(4) Trong thời gian học: 

- Khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và 

thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân 

viên y tế tại nhà trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo 

đúng cách cho học sinh nêu trên. 

- Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động nhà trường có biểu 

hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách 
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ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản 

lý đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, 

cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên. 

(5) Nhà trường tổ chức đo thân nhiệt trước khi học sinh vào khuôn viên 

trường; Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. 

2.2. Công tác vệ sinh trường học trong khi có học sinh học tập 

- Bố trí nơi pha dung dịch khử khuẩn, nơi lưu giữ hóa chất, trang thiết bị 

khử khuẩn, vệ sinh môi trường. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường 

như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo 

hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn; Ưu tiên khử khuẩn bằng cách 

lau rửa. 

- Phân công cán bộ thực hiện pha dung dịch khử khuẩn, phun hoặc lau, rửa 

khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp, xe vận chuyển học sinh,… (nếu không thuê đơn 

vị cung cấp dịch vụ khử khuẩn, vệ sinh môi trường). 

- Mỗi ngày một lần, sau giờ học nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, 

tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong 

phòng học, phòng chức năng. 

- Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày nhà trường tổ chức 

lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy. 

- Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn 

khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. 

- Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không 

khử khuẩn được. 

- Đối với các phương tiện đưa đón học sinh: Mỗi ngày hai lần, sau mỗi 

chuyến đưa, đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế 

ngồi, cửa sổ, sàn xe. 

- Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện 

và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. 

- Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà 

trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với 

COVID-19 thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng 

dẫn của cơ quan y tế địa phương. 

- Kiểm tra hàng ngày và bố trí đầy đủ, kịp thời xà phòng, dung dịch khử 

khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. 

- Hạn chế sử dụng điều hòa trong lớp học. Cuối mỗi buổi học phải mở cửa 

phòng học tạo sự thông thoáng. 

2.3. Theo dõi, giám sát các vấn đề sức khỏe của trẻ tại trường 

- Phân công nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học 

trực y tế, phòng, chống dịch trong suốt quá trình học sinh có mặt ở trường. 
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- Đảm bảo nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học 

thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường và 

các việc cần làm của nhân viên y tế theo danh mục. 

- Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, 

chống dịch, kiểm tra hàng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định 

tại phòng y tế. 

- Quy định nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học 

liên hệ thường xuyên với trạm y tế xã phường hoặc cơ quan y tế địa phương theo 

quy định để được hướng dẫn và hỗ trợ. 

- Tổ chức test nhanh COVID-19 (xét nghiệm kháng nguyên) cho giáo viên, 

học sinh. Đối với học sinh test ngẫu nhiên: Mẫu gộp 3 người/1 mẫu; 02 mẫu/1 lớp 

và 02 lần/tuần. Đối với cán bộ, giáo viên: Mẫu gộp 3 người/1 mẫu, toàn bộ cán bộ, 

giáo viên, nhân viên của nhà trường  02 lần/tuần. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, giám sát, thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch1; áp dụng bộ công cụ, tiêu chí đánh giá mức độ an toàn 

phòng, chống dịch trong các trường học trên các ứng dụng “An toàn COVID-19”, 

NCOVI, Vietnam health declaration, thiết lập mã QR code. 

2.4. Công tác truyền thông phòng bệnh trong nhà trường 

- Tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà 

trường công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong 

trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như: Sốt, ho, khó 

thở; thực hiện những việc cần làm khi học sinh ở trường theo tờ danh mục ”Những 

việc giáo viên cần làm khi học sinh ở trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19. 

- Tập huấn, hướng dẫn đảm bảo nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công 

tác y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 

tại trường và những việc cần làm của nhân viên y tế trường học theo danh mục. 

2.5. Lưu ý chế độ dinh dưỡng cho học sinh dự phòng COVID-19 

Vấn đề dinh dưỡng cho học sinh rất quan trọng, nó không chỉ ảnh hưởng 

đến sự phát triển thể chất, tinh thần của trẻ mà còn đóng vai trò trong việc cung 

cấp chất dinh dưỡng cho hệ miễn dịch, điều hòa hệ miễn dịch từ đó có tác động 

đến khả năng phòng bệnh của trẻ.  

Bệnh COVID-19 hiện vẫn đang tiếp tục lây lan trong cộng đồng vì vậy việc 

nâng cao sức đề kháng cho cơ thể sẽ góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. 

2.6. Công tác giám sát 

- Nhà trường/Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà 

trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường. 

                                           
1 Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 603/PGDĐT ngày 02/6/2021 của Phòng GDĐT. 
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- Nhà trường/Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà 

trường phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc giáo viên, nhân viên y tế thực 

hiện các nội dung theo tờ danh mục “Những việc giáo viên cần làm tại trường để 

phòng tránh mắc bệnh COVID-19” và “Những việc nhân viên y tế cần làm tại 

trường để phòng tránh mắc bệnh COVID-19”. 

- Nhà trường/Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà 

trường phân công cán bộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh 

môi trường trường, lớp, phương tiện vận chuyển học sinh. 

- Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường tổng 

hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch hàng ngày, tuần, tháng và thông 

báo cho lãnh đạo nhà trường để biết và kịp thời có các biện pháp xử trí. 

3. Sau khi học sinh rời trường 

- Thực hiện nghiêm giãn cách khi ra khỏi cổng trường; nhắc nhở, yêu cầu  học 

sinh đeo khẩu trang trên đường về nhà 

- Nhà trường duy trì việc vệ sinh, khử trùng trường lớp theo quy định; kiểm 

tra, rà soát, bỏ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng khác cho các 

buổi học tiếp theo 

4. Hỗ trợ về sức khỏe tâm thần cho học sinh 

Khuyến khích học sinh thảo luận về câu hỏi và mối quan tâm của các em. 

Giải thích rằng việc học sinh có thể gặp các phản ứng khác nhau là điều bình 

thường và khuyến khích họ nói chuyện với giáo viên nếu họ có bất kỳ câu hỏi hoặc 

thắc mắc nào. Cung cấp thông tin một cách trung thực, phù hợp với lứa tuổi. Hướng 

dẫn học sinh cách hỗ trợ bạn và ngăn chặn hiện tượng bắt nạt, kì thị trong trường. 

Quản lý của trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp cần trao đổi với nhân viên y tế 

trường học để xác định và hỗ trợ học sinh và cán bộ, giáo viên có vấn đề về sức khỏe 

tâm thần. 

4.1. Đối với học sinh tiểu học 

- Hãy lắng nghe những lo lắng của trẻ và trả lời các câu hỏi của trẻ theo 

cách phù hợp với lứa tuổi; đừng bắt các em phải tiếp nhận một lúc quá nhiều thông 

tin. Khuyến khích các em bày tỏ và truyền đạt cảm xúc của các em. Thảo luận về 

các phản ứng khác nhau mà các em có thể gặp phải và giải thích rằng đây là những 

phản ứng bình thường đối với một tình huống bất thường. 

- Nhấn mạnh rằng trẻ em có thể làm rất nhiều để giữ an toàn cho bản thân 

và những người khác. 

- Giới thiệu khái niệm giãn cách xã hội (đứng cách xa bạn bè, tránh đám 

đông lớn, không chạm vào người nếu bạn không cần, v.v.) 

- Tập trung vào các hành vi tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như che miệng khi 

ho và hắt hơi bằng khuỷu tay và rửa tay 

- Giúp trẻ hiểu các khái niệm cơ bản về phòng ngừa và kiểm soát bệnh. 

4.2. Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông 
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- Hãy lắng nghe học sinh, quan tâm và trả lời câu hỏi của học sinh. 

- Nhấn mạnh rằng học sinh có thể làm rất nhiều để giữ an toàn cho bản thân 

và những người khác. 

- Giới thiệu khái niệm giãn cách xã hội. 

- Tập trung vào các hành vi tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như che miệng khi 

ho và hắt hơi bằng khuỷu tay và rửa tay. 

- Nhắc nhở học sinh rằng học sinh có thể hướng dẫn các hành vi lành mạnh 

cho gia đình của các em. 

- Khuyến khích học sinh phòng ngừa và giải quyết sự kỳ thị. 

- Thảo luận về các phản ứng khác nhau mà họ có thể gặp phải và giải thích 

đây là những phản ứng bình thường đối với một tình huống bất thường. 

- Khuyến khích học sinh bày tỏ và truyền đạt cảm xúc của các em.  

- Xây dựng các câu lạc bộ, khuyến khích các em tham gia và giúp các em 

truyền thông về sức khỏe cộng đồng bao gồm COVID-19. 

- Kết hợp giáo dục sức khỏe có liên quan vào các môn học khác. 

4.3. Đối với những trẻ em, học sinh thuộc nhóm dễ bị tổn thương 

Một số nhóm trẻ em dễ bị tổn thương bao gồm các em nhỏ bị khuyết tật, 

các trẻ em nghèo, trẻ em di cư, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em gái sẽ chịu tác động 

lớn của đại dịch do có nhiều nguy cơ bị bạo lực, bị bóc lột, bị mua bán và xâm 

hại. Ngoài ra do hạn chế về tiếp cận thông tin, các nhóm đối tượng trẻ em này sẽ 

hạn chế về kiến thức và kỹ năng trong công tác phòng, chống dịch do đó nguy cơ 

mắc bệnh COVID-19 sẽ tăng lên. Do đó các nhóm trẻ này cần được quan tâm, 

chăm sóc đặc biệt cả về thể chất lẫn tinh thần trong giai đoạn này. 

II. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, THÍCH 

ỨNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

1. Công tác chuẩn bị của nhà trường 

1.1. Về công tác tổ chức của nhà trường 

- Thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà 

trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm 

công tác y tế trường học làm Phó ban thường trực, các thành viên gồm đại diện 

trạm y tế xã/phường/thị trấn hoặc cơ quan y tế địa phương theo quy định, đại diện 

Ban đại diện cha mẹ học sinh và các thành phần liên quan. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, giáo 

viên, cán bộ công nhân viên nhà trường. 

- Giao nhiệm vụ cho cán bộ y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác y 

tế trường học làm đầu mối tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Chỉ đạo trong việc 

xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại nhà trường. 
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- Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường (thực 

phẩm, nấu ăn, xe đưa đón học sinh, bán đồ ăn, vệ sinh môi trường,...) cam kết đảm 

bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch. 

- Xây dựng quy định kiểm tra chéo việc thực hiện giữa các lớp, các nhóm, 

các tổ bộ môn; xây dựng kế hoạch thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 

định kỳ cho giáo viên, học sinh. 

- Chuẩn bị đầy đủ về vật tư, sinh phẩm đảm bảo yêu cầu phòng dịch. 

1.2. Đối với học sinh 

Nhà trường yêu cầu, giám sát, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các 

nội quy phòng bệnh của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

1.3. Đối với giáo viên 

Nhà trường cần yêu cầu, giám sát, nhắc nhở giáo viên thực hiện nghiêm các 

quy định phòng, chống dịch của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế: 

- Thông qua các kênh liên lạc để thông tin, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ 

học sinh về các nội dung: 

+ Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực 

hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở 

về nhà theo tờ danh mục những việc cần làm của học sinh và cha mẹ học sinh; 

+ Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, 

khó thở của học sinh trước khi đến trường; Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó 

thở thì cha mẹ học sinh cho con nghỉ ở nhà/học sinh chủ động nghỉ ở nhà, thông 

tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều 

trị. Học sinh/cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly 

tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc); 

+ Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, 

chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để học sinh, 

cha mẹ học sinh yên tâm; hướng dẫn cha mẹ học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch khi đưa, đón con. 

- Phối hợp và liên hệ với cha mẹ học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh. 

- Giáo viên của nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có 

sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức 

khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. 

- Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà 

theo yêu cầu của cơ quan y tế 

- Tại trường, giáo viên cần thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng 

yêu cầu về quy định phòng dịch 

1.4. Đối với nhân viên y tế trong trường học 
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- Liên hệ với trạm y tế xã/phường/thị trấn hoặc cơ quan y tế địa phương 

theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển 

khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nhà trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, cán bộ y 

tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học làm Phó ban thường trực, các 

thành viên gồm đại diện trạm y tế xã/phường/thị trấn hoặc cơ quan y tế địa phương 

theo quy định, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh và các thành phần liên quan. 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai 

công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị vệ sinh môi trường. 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giữa 

các đơn vị cung cấp các dịch vụ (thực phẩm, nấu ăn, xe đưa đón học sinh, bán đồ 

ăn, vệ sinh môi trường,...) và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an 

toàn để phòng, chống dịch. 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường bố trí phòng y tế tại trường học 

với đầy đủ trang thiết bị y tế theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYTBGDĐT 

ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và bố trí khu riêng để cách ly 

học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên có biểu hiện ho, sốt, khó thở (trong trường 

hợp cần thiết). 

- Hàng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp, 

nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực 

hiện theo tờ danh mục những việc cần làm; 

- Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử trí 

kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi. 

- Khi phát hiện học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên có biểu hiện sốt, ho, 

khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông 

báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y 

tế mặc đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung 

cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu 

trên. 

- Kiểm tra hàng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại 

phòng y tế; tham mưu cho Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại nhà trường. 

- Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của 

nhà trường hàng ngày, tuần, tháng cho Hiệu trưởng/Ban Chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch. 

1.5. Đối với nhân viên bảo vệ trường học 

- Bảo vệ tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở 

thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời 



9 

 

đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Bảo vệ không được đến trường nếu 

đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

- Hạn chế cho cha mẹ học sinh, người không có nhiệm vụ vào trường 

- Kiểm soát, không để học sinh vào, ra khỏi trường trong giờ học khi chưa 

được phép của lãnh đạo nhà trường  

- Những người không phải là cán bộ, nhân viên, giáo viên của nhà trường (gọi 

là khách) khi đến làm việc, bảo vệ phải thực hiện những việc sau: 

+ Đo nhiệt độ, hỏi xem có sốt, ho, khó thở không. Nếu có thì không cho 

vào trường. 

+ Báo với Ban giám hiệu nhà trường; yêu cầu quét mã QR code khai báo y tế, 

ghi  tên cán bộ, giáo viên của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến 

đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết. 

+ Đeo khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc với khách. 

+ Yêu cầu khách đeo khẩu trang đúng cách 

- Kiểm soát, không để  học sinh tự do tập trung, tụ tập đông tại sân trường. 

- Nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường đeo khẩu trang đúng cách, 

không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi. 

- Khi bảo vệ có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để 

được kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời. 

2. Ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ, bệnh xác 

định trong trường học 

Khi phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động có 

một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi ngờ) tại trường học, nhà 

trường cần thực hiện theo các bước sau: 

(1) Đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế hoặc khu 

vực do nhà trường bố trí. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh 

tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác. 

(2) Nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học (sau đây 

gọi tắt là cán bộ y tế trường học) đeo khẩu trang y tế, găng tay, sử dụng trang phục 

y tế (trang phục y tế này phải được thay trước khi ra khỏi phòng y tế hoặc khu vực 

cách ly và giặt sạch với chất tẩy rửa hoặc xà phòng trước khi dùng lại, không giặt 

chung với các đồ vải khác). Cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách 

cho người nghi ngờ. 

(3) Khai thác tiền sử tiếp xúc của người nghi ngờ: 

- Đối với giáo viên thì hỏi trực tiếp. 

- Đối với học sinh bậc phổ thông: mời cha mẹ học sinh đến trường để phối 

hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện các biện pháp xử trí. 

- Hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và cách xử trí 
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+ Trong vòng 14 ngày trước đó có đi về từ vùng dịch theo khuyến cáo của 

Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước), nêu địa điểm cụ thể nếu có. 

+ Trong vòng 14 ngày có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng lớp, sinh 

hoạt chung, làm việc cùng phòng, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤1-2m, di 

 chuyển trên cùng phương tiện, ...) với những người đi về từ vùng dịch theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm có dương tính với COVID-19. 

- Trường hợp không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì xử trí như sau: 

+ Điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Nếu cần thiết thì nhân viên y tế 

trường học đưa giáo viên hoặc phối hợp với cha mẹ đưa học sinh đến cơ sở y tế 

gần nhất để xử trí kịp thời. 

+ Ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo Thông tư liên 

tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT 

tạo quy định về công tác y tế trường học. 

- Trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ 

+ Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị: Cán bộ y tế trường học 

phối hợp với trạm y tế cấp xã hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương để 

đưa học sinh/giáo viên đến cơ sở y tế theo quy định để cách ly và điều trị. Việc 

vận chuyển học sinh/giáo viên nêu trên phải thực hiện đúng theo quy định về 

phòng, chống lây nhiễm. 

+ Các biện pháp xử trí tại nhà trường: 

- Đối với trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trường hợp có liên quan khác thì 

thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương. 

- Thông báo cho toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh cho học sinh 

nghỉ học ngay cho đến khi nhà trường có thông báo mới. 

- Khử khuẩn môi trường: thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

(4) Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hoặc đơn vị y tế 

địa phương theo quy định để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết 

mời cán bộ y tế khu vực, tuyến huyện, tuyến tỉnh đến hỗ trợ. 

(5) Yêu cầu đối với phòng/khu vực cách ly: Phòng/khu vực cách ly (sau đây 

gọi chung là phòng) cần đảm bảo: 

- Ưu tiên chọn phòng cách ly có công trình vệ sinh khép kín. 

- Đảm bảo thực hiện phòng, chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh 

thông khí, không dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề 

mặt các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông 

thường. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. 

- Tại cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh để thuận tiện sử dụng. 
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- Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy 

lau mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối 

với trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như 

chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải sinh 

hoạt khác vào thùng đựng rác thải thông thường.  

- Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định. 

- Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phận sự 

vào khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung 

trong khu vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an 

toàn thực phẩm. 

III. ỨNG PHÓ CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH 

THƯỜNG MỚI  

1. Nước sử dụng trong trường học 

Cung cấp đủ nước uống, nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên, cán bộ, 

nhân viên, người lao động. Đặc biệt nguồn nước uống trong trường cần được đảm 

bảo cả về số lượng và chất lượng. 

- Đảm bảo rằng nước có sẵn trong các trường học với số lượng đầy đủ cho 

mục đích làm sạch môi trường và vệ sinh cá nhân; xem xét lưu trữ bổ sung và vận 

chuyển nước khi cần thiết. 

- Nước uống cần có sẵn tại các vòi uống tại chỗ, hoặc bình chứa tại trường 

học và đảm bảo cung cấp đầy đủ thường xuyên. Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân 

viên, người lao động nên sử dụng chai nước uống có thể tái sử dụng và tránh dùng 

chung cốc hoặc ly. 

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong trường cần 

được hướng dẫn về quản lý an toàn các điểm nước uống để tránh ô nhiễm nước. 

- Cải thiện an toàn nước với việc lưu trữ an toàn nước đã xử lý trong các 

thùng chứa được làm sạch và kiểm tra thường xuyên trong trường học. 

2. Vệ sinh cá nhân 

Vệ sinh bàn tay và thay đổi hành vi tích cực, hoặc thích ứng là các biện 

pháp quan trọng để ngăn chặn lây truyền COVID-19 tại trường. 

- Nhắc nhở, giám sát và tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân 

viên, người lao động trong trường về lý do tại sao, khi nào và rửa tay thường 

xuyên như thế nào; học sinh và giáo viên nên rửa tay thường xuyên, sau khi chạm 

vào bề mặt, ra khỏi phương tiện giao thông công cộng hoặc tòa nhà, chạm vào tay 

nắm cửa, cửa thang máy và nút thang máy, đi vào và ra khỏi nhà vệ sinh; trước và 

sau khi ăn; tay phải được rửa một cách có hệ thống sau khi xì mũi, ho hoặc hắt  

hơi (nếu có thể, nên dùng khăn giấy vệ sinh để xì mũi vì có thể vứt bỏ ngay sau 

khi sử dụng, thay vì khăn tay); kỹ thuật rửa tay và thời gian rửa sạch tay cũng rất 

quan trọng (rửa tay trong ít nhất 30 giây) 
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- Chuẩn bị đủ các bồn rửa tay với xà phòng và nước rửa tay hoặc chất 

khử trùng trong trường học; Đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa những người 

dùng trong trường hợp bồn rửa tay có nhiều vòi nước. 

- Truyền tải thông điệp về cách hạn chế nguy cơ lây truyền: tránh chạm vào 

mắt, mũi và miệng mà không rửa tay đúng cách, che miệng khi ho hoặc hắt hơi 

bằng khăn giấy, sau đó bỏ khăn giấy vào thùng rác; che miệng bằng tay trần trong 

khi hắt hơi cần phải tránh. 

3. An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Nhân viên nhà bếp, nhà ăn phải rửa tay kỹ bằng nước sạch và xà phòng 

trước khi nấu và phục vụ thức ăn. Ngoài ra, họ phải đeo khẩu trang trong khi nấu 

ăn và khi giúp học sinh, khi phục vụ thức ăn trong giờ ăn, nên đeo găng tay để 

phục vụ bữa ăn cho học sinh, để tránh tiếp xúc tay trần với thức ăn giảm nguy cơ 

gây ô nhiễm. 

- Trường hợp tổ chức học sinh ăn ở trường: 

+ Học sinh phải rửa tay kỹ bằng nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn 

và sau khi đi vệ sinh. Các bồn rửa tay phải được giữ sạch sẽ và vệ sinh để giảm 

nguy cơ nhiễm khuẩn. 

+ Bàn ghế trong khu vực ăn uống cần được kê cách nhau 2 mét. Hạn chế số 

lượng học sinh vào khu vực ăn uống cùng một lúc. 

+ Dụng cụ phải được giữ sạch sẽ và vệ sinh trước khi sử dụng bởi đầu bếp và 

học sinh; làm sạch/khử trùng bề mặt bếp, bàn ăn, bố trí đủ thùng/túi đựng chất thải. 

+ Khu vựa bếp phải được giữ sạch sẽ thường xuyên bằng cách khử trùng 

bề mặt hai lần một ngày. Giữ cửa sổ mở để thông khí. 

4. Vệ sinh môi trường 

Vệ sinh môi trường là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn việc lây bệnh 

COVID-19. Bề mặt trong mọi môi trường mà học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, 

người lao động sử dụng nhiều (lớp học, phòng ăn uống, phòng chơi, phòng giáo 

viên, phòng thí nghiệm) nên được khử trùng. Đối với các trường học, nên sử dụng 

chất tẩy rửa thương mại với nước, để loại bỏ bụi bẩn, sau đó là chất khử trùng gốc 

clo, đảm bảo nồng độ tương đương 0,1% clo hoạt tính cho bề mặt và 70% cồn ethyl 

để khử trùng vật dụng. 

Các biện pháp thực hiện: 

- Cần có quy trình làm sạch và khử trùng trong nhà trường. 

- Làm sạch và khử trùng các đồ vật thường xuyên chạm vào như chuông 

báo hết giờ học, đồ chơi, đồ dùng học tập và dạy học, sử dụng giẻ ướt và bình xịt 

làm sạch thông thường bằng chất khử trùng; Lau sạch các bề mặt thường chạm tay 

như tay nắm cửa, tay nắm cửa sổ, nút thang máy, bàn ăn trưa, lan can bằng giẻ ướt 

hoặc bình xịt làm sạch bằng chất khử trùng. 

- Dọn dẹp nhà vệ sinh bằng chất tẩy rửa và khử trùng. 
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- Nhân viên vệ sinh phải được trang bị đồ bảo hộ PPE cơ bản (ủng, găng 

tay, khẩu trang) và được đào tạo về thực hành khử trùng nhà vệ sinh an toàn. 

5. Quản lý rác thải 

Thu gom, lưu trữ, chuyển hoặc loại bỏ chất thải thích hợp trong các trường 

học là rất quan trọng, các biện pháp thực hiện: 

- Nên sử dụng thùng thu gom rác/chất thải hoạt động bằng bàn đạp với lớp 

lót bên trong. 

- Trong trường hợp không có thùng rác vận hành bằng bàn đạp, có thể sử 

dụng thùng chứa chất thải mở sẽ tốt hơn những thùng phải mở bằng tay vì điều 

này sẽ khiến học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động bị nhiễm bệnh 

do phải dùng tay mở nắp thùng rác. 

- Chất thải và giấy vệ sinh dùng để ho/hắt hơi phải được xử lý đúng cách 

 trong các thùng rác ở nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh dùng cho 

giáo viên, cần thu gom và loại bỏ an toàn tại chỗ hoặc vận chuyển đến nơi tập kết. 

- Trong các trường học lớn, vị trí lưu trữ rác thải cần được sắp xếp hợp lý 

trước khi đưa đến nơi xử lý cuối cùng. 

6. Hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải giúp ngăn ngừa sự lây lan của nhiều bệnh, giúp 

môi trường xung quanh sạch sẽ và lành mạnh hơn cho học sinh, giáo viên, cán bộ, 

nhân viên, người lao động. 

Các biện pháp thực hiện: 

- Tại các trường học trong khu vực có dịch, học sinh và giáo viên phải có 

đủ số lượng nhà vệ sinh (dành cho nữ và nam), luôn được giữ sạch sẽ, đảm bảo 

thường xuyên, ít nhất là hàng ngày, khử trùng sàn và tay nắm cửa. Học sinh khuyết 

tật và các học sinh khác nên có quyền tiếp cận với các cơ sở vệ sinh như nhau. 

- Nhân viên vệ sinh phải được trang bị thiết bị bảo vệ cá nhân cơ bản (ủng, 

găng tay, khẩu trang) và được đào tạo về thực hành khử trùng nhà vệ sinh an toàn. 

- Đảm bảo có sẵn nguồn cung cấp dụng cụ và chất làm sạch, khử trùng (clo, 

chất tẩy rửa, cây lau nhà, xô). 

- Đảm bảo loại bỏ an toàn phân và nước thải tại chỗ trong trường học hoặc 

thu gom, vận chuyển, xử lý phân và nước thải trong trường học một cách an toàn. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG 

HỌC  

Trước khi học sinh, quay trở lại học, nhà trường phải thực hiện những nội 

dung sau: 

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước 

dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà 

trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải 



14 

 

đảm bảo mỗi học sinh có 1 khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi 

ngày học. 

- Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch; Đảm bảo nhà vệ 

sinh sạch sẽ; Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị 

phục vụ vệ sinh trường học. 

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử 

dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. 

- Tập huấn cho giáo viên, cán bộ nhân viên của nhà trường công tác phòng, 

chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện 

các triệu chứng của bệnh COVID-19 như: sốt, ho, khó thở.  

- Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua các kênh thông tin của nhà 

trường để tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung 

sau: 

+ Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành 

các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà; 

+ Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó 

thở của học sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh 

có các biểu hiện sốt, ho, khó thở (yêu cầu bắt buộc); 

+ Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng, chống 

dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện của trường để học sinh, cha mẹ học 

sinh yên tâm. 

- Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn 

trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh;  yêu cầu học sinh phải đeo khẩu 

trang y tế tại trường học. 

- Bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định 

và có phòng riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên có biểu hiện 

ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần thiết) 

- Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân 

viên, người lao động có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Liên hệ với trạm y tế xã/phường/thị trấn hoặc cơ quan y tế địa phương theo 

quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai công tác 

phòng, chống dịch tại nhà trường. 

V. VAI TRÒ CỦA CHA MẸ HỌC SINH VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

VỚI NHÀ TRƯỜNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

- Cha mẹ học sinh cần cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh; cần 

hiểu và nắm vững các thông tin cơ bản về dịch bệnh COVID-19 bao gồm các triệu 

chứng, cách lây truyền và cách phòng ngừa lây truyền. 

- Nhận biết các triệu chứng của COVID-19 (ho, sốt, khó thở) ở trẻ em, học 

sinh. Tìm kiếm lời khuyên y tế bằng cách trước tiên gọi cho cơ sở dịch vụ y tế gần 

nhất và sau đó đưa trẻ vào khám, nếu được tư vấn. Lưu ý rằng các triệu chứng của 
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COVID-19 như ho hoặc sốt có thể tương tự như cúm, hoặc cảm lạnh thông thường. 

Trường hợp trẻ, học sinh bị bệnh thông thường, hãy cho trẻ, học sinh ở nhà và thông 

báo cho nhà trường về sự vắng mặt và các triệu chứng của trẻ. Yêu cầu học sinh đọc 

bài và làm bài tập để học sinh có thể tiếp tục học khi ở nhà. Giải thích cho trẻ, học 

sinh những gì đang xảy ra bằng những từ đơn giản và trấn an các em. Cho trẻ, học 

sinh đến trường khi trẻ khỏe mạnh. Nếu học sinh không có biểu hiện bất kỳ triệu 

chứng nào như sốt hoặc ho thì tốt nhất là đưa các em đến trường. 

- Hướng dẫn trẻ, học sinh cách thực hành vệ sinh cá nhân, như: Rửa tay thường 

xuyên và rửa tay đúng cách, che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay hoặc 

khăn giấy bị uốn cong, sau đó vứt khăn giấy vào sọt rác có nắp kín và không chạm 

vào mắt, miệng hoặc mũi nếu chưa rửa tay đúng cách. Rửa tay thường xuyên, đặc 

biệt là trước và sau khi ăn; sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi; đi đến phòng tắm/nhà vệ 

sinh hoặc bất cứ khi nào tay bị bẩn rõ ràng.  

- Nếu xà phòng và nước không có sẵn, sử dụng chất khử trùng với ít nhất 60% 

cồn. Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước, nếu tay bẩn rõ ràng. 

- Giúp trẻ, học sinh đối phó với sự căng thẳng:  

+ Trả lời các phản ứng của trẻ em theo cách hỗ trợ và giải thích cho chúng 

rằng đó là những phản ứng bình thường đối với một tình huống bất thường. Lắng 

nghe những lo lắng của trẻ, học sinh và dành thời gian để an ủi và dành cho trẻ, học 

sinh tình cảm, trấn an trẻ, học sinh rằng các em đã đã an toàn và thường xuyên khen 

ngợi các em. 

+ Nếu có thể, hãy tạo cơ hội cho trẻ, học sinh chơi và thư giãn. Giữ thói quen 

và lịch trình thường xuyên càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trước khi họ đi ngủ, hoặc 

giúp tạo ra những cái mới trong một môi trường mới. Cung cấp sự thật phù hợp với 

lứa tuổi về những gì đã xảy ra, giải thích những gì đang xảy ra và cung cấp cho trẻ, 

học sinh những ví dụ rõ ràng về những gì các em có thể làm để giúp bảo vệ bản thân 

và những người khác khỏi bị lây nhiễm. Chia sẻ thông tin về những gì có thể xảy ra 

theo cách trấn an. 

- Nhắc nhở trẻ, học sinh thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng bệnh 

khi ở trường cũng như khi ở nhà. 

- Có chế độ dinh dưỡng cho trẻ, học sinh  hợp lý tùy thuộc vào lứa tuổi  


