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V/v điều chỉnh một số nội dung phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại Kế hoạch
số 19/KH-SGD của Sở GD&ĐT

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm: Ngoại ngữ, tin học; Hỗ trợ phát
triển Giáo dục hòa nhập; Giáo dục Kỹ năng sống;
- Các đơn vị tư vấn du học.
Ngày 16/02/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Kế hoạch
số 19/KH-SGDĐT về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong
các cơ sở giáo dục1 (Kế hoạch số 19).
Căn cứ các hướng dẫn mới của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT về công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 626/SYT-NVY ngày 22/2/2022 của Sở Y
tế về việc hướng dẫn cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1), Sở
GD&ĐT điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 19 như sau:
1. Thay thế nội dung phần III (Các phương án xử lý khi có tình huống cụ
thể) trong Kế hoạch số 19 thành nội dung sau đây:
“III. CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHI CÓ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ
1. Khi phát hiện F0 tại trường học
Bước 1: Giáo viên chủ nhiệm hoặc nhân viên y tế thông báo ngay cho Hiệu
trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn Covid-19 của nhà trường. Sau đó hướng dẫn F0 di
chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời của trường học.
Bước 2: Nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế địa phương để đến xử lý
cùng; đồng thời thông báo cho phụ huynh học sinh.
Bước 3: Đối với lớp học có học sinh F0
- Giáo viên chủ nhiệm cho toàn bộ học sinh ngồi yên tại chỗ. Nhà trường
cùng với trạm y tế địa phương tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho
toàn bộ học sinh của lớp đó, nếu học sinh có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính
với SARS-CoV-2 thì được xác định là F0 và xử lý y tế theo quy định.
- Tiến hành xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế2.
Bao gồm các trường mầm non/cơ sở mầm non độc lập tư thục, tiểu học, THCS, TH&THCS; các
trường trung học phổ thông, phổ thông DTNT, các trung tâm GDNN, GDTX, trung tâm GDTX ngoại
ngữ, tin học tỉnh, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập, các đơn
vị tư vấn du học.
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- Những học sinh xác định không phải là F1 và có kết quả xét nghiệm kháng
nguyên nhanh âm tính thì cho những học sinh này đi học trở lại bình thường.
- Những học sinh được xác định là F1 và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên
nhanh âm tính, sẽ hiện cách ly y tế theo quy định3 như sau:
+ Đối với học sinh đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19:
Thực hiện cách ly 05 ngày tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm ngày thứ 05 tính từ
ngày cách ly; nếu kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 thì được đi
học trực tiếp trở lại; nhà trường và phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học
sinh trong 05 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K.
+ Đối với những học sinh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng
COVID-19: Thực hiện cách ly 07 ngày tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm ngày thứ
07 tính từ ngày cách ly; nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì được
đi học trực tiếp trở lại; nhà trường và phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học
sinh trong 03 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 5K.
+ Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường về
sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác hoặc triệu chứng nghi ngờ
khác thì thông báo ngay cho trạm y tế địa phương, Hiệu trưởng nhà trường để theo
dõi và xử trí theo quy định.
* Riêng đối với Trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: Nếu trong lớp có 01
ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (F0) thì cho
toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và xét
nghiệm vào ngày thứ 07 tính từ ngày cách ly. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm
âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày đó thì được đi học trực tiếp trở lại; phụ
huynh và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi sức khỏe cho trẻ trong 03 ngày tiếp
theo, nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau
rát họng, mất vị giác hoặc triệu chứng nghi ngờ khác thì phụ huynh hoặc giáo viên
chủ nhiệm thông báo ngay cho trạm y tế, Hiệu trưởng nhà trường để theo dõi và xử
trí theo quy định.
Bước 4:
- Đối với học sinh lớp học có F0: Sau khi xác định những học sinh là F1, cho
học sinh không thuộc trường hợp F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn
toàn bộ lớp học.
- Đối với học sinh các lớp học khác: (1) Nếu không có sự giao lưu, tiếp xúc
trực tiếp với F0 thì cho đi học trực tiếp bình thường; (2) Nếu xác định có học sinh là
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Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau: Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay,
ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0; Người đeo khẩu trang có tiếp
xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh
xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0; Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong
vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0; Người trực tiếp chăm sóc,
khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các
phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).
3
Thực hiện theo Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/2/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca
bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần.
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F1 với F0 vừa phát hiện thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xử lý F1
như bước 3.
2. Khi phát hiện F0 đang ở tại gia đình
- Phụ huynh yêu cầu học sinh nghỉ học, báo ngay với trường học và trạm y tế
địa phương.
- Nhà trường tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 và xử lý các
trường hợp F1 như trên.
- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho toàn bộ phụ huynh học sinh có tiếp xúc
với học sinh F0 thực hiện khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn
và quản lý.
- Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm liên hệ với gia đình học sinh
để theo dõi sức khỏe học sinh.”
Các nội dung khác Kế hoạch số 19 không thay đổi, Sở GD&ĐT yêu cầu các
đơn vị (như kính gửi) nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, CĐN;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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