
 

KẾ HOẠCH 

V/v phòng, chống dịch Covid - 19  

 

 Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

 Căn cứ Công văn số 162/UBND-NCTH ngày 28 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang xây dựng kế hoạch phòng, chống 

dịch Covid-19 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu. 

1 Mục đích 

 Nâng cao nhận thức trong đội ngũ viên chức, người lao động, học sinh sinh 

viên của trường về tác hại của dịch Covid -19 và các biện pháp phòng, chống dịch 

hiệu quả. 

2 Yêu cầu 

 - Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thường xuyên giữa nhà trường 

với gia đình học sinh sinh viên và các đơn vị có liên quan. 

 - Ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid -19 đạt hiệu quả cao nhất. 

II. Nội dung 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến viên chức, người lao động, học 

sinh sinh viên của trường về tình hình dịch Covid -19 và các biện pháp phòng, 

chống dịch hiệu quả. 

 2. Tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19  

trong nhà trường. 

III. Biện pháp thực hiện 

1 Thành lập Ban chỉ đạo 

 - Triển khai các biện pháp tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 (Có 

Quyết định kèm theo) 

 - Phân công cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo. 

2 Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. 

 - Tuyên truyền trên Website của trường, các nhóm Zalo của viên chức quản 

lý, giảng viên/giáo viên, học sinh sinh viên của trường. 

 - Tổ chức buổi tuyên truyền vào ngày đầu tiên học sinh sinh viên đi học sau 

đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 
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 - Phối hợp các phòng, khoa chức năng, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm 

tăng cường tuyên truyền đến học sinh sinh viên toàn trường. 

3 Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid -19 tại trường học 

 - Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp hàng ngày, tuần sau nghỉ Tết. 

 - Trang bị xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh. 

 - Tổng vệ sinh lớp học, giảng đường vào chiều thứ hai (22/02/2021) bằng 

dung dịch CloraminB do Tổ y tế khoa Y - Dược cung cấp và hướng dẫn sử dụng. 

 Thành phần tham gia: Ban chỉ đạo, nhân viên vệ sinh của trường, Đoàn 

Thanh niên và học sinh sinh viên do các Đoàn khoa chủ động sắp xếp, bố trí. 

 - Kiểm soát viên chức, người lao động, học sinh sinh viên mới đi từ vùng 

có dịch về trường (nếu có). 

 - Theo dõi tình hình sức khỏe viên chức, người lao động, học sinh sinh viên 

phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ bệnh. 

 - Khuyến cáo viên chức, người lao động, học sinh sinh viên đeo khẩu trang 

nơi tập trung đông người và uống đủ nước. 

 - Tăng cường phòng hộ cá nhân: thực hiện tốt Thông điệp 5K: Khẩu trang 

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

IV. Triển khai thực hiện 

 - Ban chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo kế hoạch và phân 

công các thành viên thực hiện. 

- Giao khoa Y - Dược tham mưu và dự trù trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết 

cho công tác phòng chống dịch. 

 - Các phòng, khoa chức năng phối hợp thực hiện theo tình hình thực tế tại 

trường.  

 Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của trường Cao đẳng 

Cộng đồng Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các 

đơn vị xin ý kiến của Ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận 
- Ban Giám hiệu; 

- Ban chỉ đạo; 

- Phòng, khoa chức năng; 

- Đoàn Thanh niên; 

- Cố vấn học tập/GVCN; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Hữu Văn 
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