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KẾ HOẠCH 

Về việc phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng vi rút Corona 

 

  Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phú về 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công diện sổ 43/CĐ-BGĐT của Bộ 

Giáo dục và đào tạo ngày 28/01/2020 về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chúng mới của vi rút Corona gây ra; 

  Thực hiện Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

 Thực hiện Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 27/01/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng vi rút Corona; Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 31/01/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/20120 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra; 

 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang triển khai kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU 

 1. Mục đích 

 - Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng. Chính phủ. Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Y tế và Sở Y tế về công tác phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 - Ngăn ngừa lây lan và phát hiện sớm các tình trạng nghi ngờ do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. 

 - Tăng cường sự phối hợp giữa Nhà trường với các cơ sở y tế địa phương; sự phối 

hợp giữa các phòng ban, khoa và trung tâm của trường trong công tác phòng chống dịch. 



  

 2. Yêu cầu 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức tự bảo vệ trong cán bộ, nhà giáo, 

người lao động và học sinh, sinh viên về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 - Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo kênh phối hợp với y tế 

địa phương; thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,... 

 - Đảm bảo trang bị đầy đủ cơ số thuốc và vật tư y tế cần thiết, bố trí nhân viên y tế 

trực thường xuyên chủ động đối phó với dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Thành lập ban phòng chống dịch bệnh trong trường. 

 - Bộ phận y tế trực thuộc phòng TCHC làm đầu mối trong công tác phòng chống 

dịch bệnh, đảm bảo nhân viên y tế trực tại trường nhằm phát hiện sớm các triệu chứng 

của dịch bệnh. 

 - Bám sát các chỉ đạo của cơ quan chuyên môn để triển khai kịp thời công tác 

phòng chống dịch tại Nhà trường. 

 - Đảm bảo cơ số thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế đáp ứng công tác phòng chống 

dịch bệnh. Báo cáo Ban Giám hiệu, y tế địa phương về diễn biến tình hình dịch bệnh 

trong Nhà trường. 

 - Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sạch sẽ, các 

phòng làm việc và giảng đường luôn dược thông thoáng; kiểm tra công tác vệ sinh an 

toàn thực phẩm, chế biến thực phẩm tại các căn tin trong khuôn viên Nhà trường. 

 - Đảm bảo vệ sinh tại khuôn viên Nhà trường, phòng ban làm việc, các giảng đường 

và các khu nhà vệ sinh trong toàn Trường. 

 - Bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các nhà vệ sinh trong toàn Trường. Bố trí 

xe phục vụ công tác di chuyến khi cần. 

 2. Phòng Quản trị - Thiết bị và Dự án:  

 - Phối hợp với các phòng ban chức năng, đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư y tế và 

nước rửa tay sát khuẩn trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

 - Phối hợp với bộ phận y tế triển khai phun thuốc khử trùng trong khuôn viên nhà 

trường. 

 3. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Dự trù kinh phí chủ động trong công tác phòng 

chống dịch bệnh. 

 4. Phòng Công tác HSSV: 



 - Treo banner, poster tuyên truyền trong khuôn viên Nhà trường nhằm nêu cao ý 

thức phòng chống dịch bệnh. 

 - Tổ chức tuyên truyền nêu cao ý thức tự bảo vệ trong học sinh, sinh viên về phòng 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 5. Các khoa và Trung tâm: 

 Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh. 

Thường xuyên kiếm tra và nhắc nhở học sinh, sinh viên nội trú trong việc giữ gìn vệ 

sinh phòng ở. Kịp thời thông tin đến bộ phận y tế các trường hợp học sinh, sinh viên nội 

trú có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. 

 6. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền 

trên các kênh truyền thông của Đoàn Hội nhằm nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh. 

 7. Trưởng các đơn vị, cán bộ, nhà giáo, người lao động và HSSV: 

 Thường xuyên theo dõi sức khỏe cá nhân nhằm phát hiện sớm dịch bệnh; khi có 

các dấu hiệu bất thường kịp thời thông báo bộ phận y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để 

được khám và điều trị kịp thời. Kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong Nhà trường, 

đề nghị Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên 

thực hiện nghiêm kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đảng ủy, BGH;  

- Các đơn vị (để thực hiện); 

- Đăng cổng thông tin, Website; 

- Lưu: VT, YT, TCHC. 
                                                                              

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Trần Văn Hải 
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