
Mỗi ngày 01 lần, sau buổi học: Lau khử khuẩn nền 
nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ 
học tập, đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. 
Dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, 
nhà vệ sinh.

Mỗi ngày 02 lần, sau giờ học 
buổi sáng và cuối ngày: Lau 
khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn 
cầu thang, tay vịn lan can, nút 
bấm thang máy.

Mỗi ngày 02 lần, sau mỗi 
chuyến đưa, đón học sinh: Lau 
khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, 
ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe. 

Mở cửa ra vào và cửa sổ lớp 
học, sử dụng quạt, không sử 
dụng điều hòa.

Hạn chế sử dụng đồ chơi, 
dụng cụ học tập bằng các 
vật liệu không khử khuẩn được.

Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt, 
ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét 
nghiệm dương tính với COVID-19 thì 
thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn 
của y tế địa phương.

 

Vệ sinh ngoại cảnh
(phát quang bụi rậm, 
không để nước đọng).

Khử khuẩn trường học 01 lần:
Phun hoặc lau nền nhà, tường nhà, 
tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay 
vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng 
cụ học tập, đồ vật trong phòng...

Bố trí đủ thùng đựng rác,
thu gom, xử lý hàng ngày.
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Nguồn: Bộ Y tế

TRONG THỜI GIAN HỌC SINH HỌC TẠI TRƯỜNG

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

 

0869 577 133

HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG,
KHỬ KHUẨN TẠI TRƯỜNG HỌC

Lưu ý: Để xa tầm với của trẻ các chai, lọ đựng chất khử khuẩn.

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.

TRƯỚC KHI HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG

CỒN
70o

 0,05%

 

CLO HOẠT TÍNH

NƯỚC
TẨY RỬ
BỒN CẦU





Nguồn: Bộ Y tế
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
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Hàng ngày kiểm tra, giám 
sát, nhắc nhở học sinh, cán 
bộ, giáo viên thực hiện những 
biện pháp để phòng tránh 
dịch bệnh COVID-19.

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

 Tổng hợp báo cáo công 
tác phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 của nhà trường 
hàng ngày, tuần, tháng cho 
Hiệu trưởng/ Tổ công tác 
phòng chống dịch.

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Hàng ngày, cập nhật 
tình hình dịch bệnh, hướng 
dẫn phòng chống dịch bệnh 
COVID-19.

Phối hợp với cơ quan 
y tế địa phương xây dựng 
kế hoạch phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 tại nhà trường.

02

Đảm bảo phòng y tế tại trường học có đầy đủ trang thiết bị y tế, 
rà soát, bổ sung trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19 
hàng ngày.

Khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải đưa đến 
phòng y tế hoặc khu cách ly riêng. Khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ 
trong vòng 14 ngày trước đó để có phương án xử lý kịp thời.

08

0504
Phát hiện và xử lý 

kịp thời các trường hợp 
có biểu hiện sốt, ho, khó 
thở, mệt mỏi tại trường. 

NHỮNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ
TẠI TRƯỜNG HỌC CẦN LÀM

ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID - 19



NHỮNG VIỆC CẦN L ÀM
KHI HỌC SINH BỊ SỐT, HO, KHÓ THỞ

TẠI TRƯỜNG HỌC

Ngay sau khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở:

05

Phối hợp với cha mẹ 
đưa học sinh đến cơ sở 
y tế gần nhất nếu cần.

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

 

0869 577 133

Nguồn: Bộ Y tế

Y tế nhà trường phối hợp 
với cha mẹ khai thác tiền 
sử tiếp xúc của học sinh   

(trong vòng 14 ngày 
trước đó có đi về từ vùng 
dịch hoặc có tiếp xúc 
gần với những người đi 
về từ vùng dịch, người 
nghi ngờ, người nhiễm 
COVID-19).

01

Trong phòng y tế hoặc
khu vực do nhà trường 
bố trí. Cung cấp khẩu 
trang y tế và hướng 
dẫn đeo đúng cách 
cho học sinh.

Đưa học sinh đến khu 
cách ly riêng

Tham vấn ý kiến 03

phương để khẳng 
định về tiền sử tiếp 
xúc dịch tễ. 

Nếu không có yếu tố 
tiếp xúc dịch tễ thì điều 
trị các triệu chứng sốt, 
ho, khó thở.

Nếu có yếu tố tiếp xúc 
dịch tễ thì phối hợp cơ 
quan y tế tại địa phương   

đưa học sinh đến cơ 
sở y tế theo quy định 

nghi ngờ hoặc c

để cách ly và điều trị. ó xét 

06

nghiệm dương tính với
COVID-19 thì nhà trường 
thực hiện khử khuẩn
theo hướng dẫn của cơ 
quan y tế địa phương.  

Trường hợp có học sinh 
biểu hiện sốt, ho, khó thở 

của cán bộ y tế địa



Đón và giao học sinh tại cổng 
trường theo sự phân công của 
nhà trường

Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở 
học sinh rửa tay với nước sạch và 
xà phòng thường xuyên

Trước khi vào tiết học, giáo viên hỏi học 
sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, 
mệt mỏi không. Nếu có, đưa ngay học 
sinh đến phòng y tế kiểm tra, theo dõi và 
xử trí 

Hướng dẫn, kiểm tra học sinh 
thực hiện những biện pháp 
phòng tránh Covid-19, phân công 
cán bộ lớp giám sát việc thực hiện

Trong thời gian làm việc, nếu bản 
thân hoặc học sinh có biểu hiện sốt, 
ho, khó thở phải đến ngay phòng y 
tế nhà trường để được kiểm tra, 
theo dõi và xử trí

Tham gia công tác khử khuẩn, 
vệ sinh môi trường và phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 theo 
sự phân công của nhà trường

Nguồn: “Bộ Y tế”

NHỮNG VIỆC GIÁO VIÊN 
CẦN LÀM HÀNG NGÀY KHI 

HỌC SINH ĐI HỌC

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐƯỜNG DÂY NÓNG:

 

0869 577 133



NHỮNG VIỆC GIÁO VIÊN CẦN LÀM HÀNG NGÀY 
TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC

ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH COVID-19

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Phối hợp với phụ huynh hỏi

tiền sử tiếp xúc của học sinh

trong vòng 14 ngày trước đó.

Thông tin các biện pháp

phòng, chống dịch được

thực hiện tại nhà trường

để phụ huynh, học sinh

yên tâm. Yêu cầu phụ

huynh không vào trường

khi đưa, đón con.

Giáo viên không được đến trường

nếu đang trong thời gian được

yêu cầu cách ly tại nhà.

X
Giáo viên tự đo nhiệt độ trước khi đến

trường. Nếu có sốt, ho, khó thở thì

báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà.

Đến khám tại cơ sở y tế nếu cần.

- Nếu học sinh có biểu hiện

sốt, ho, khó thở thì ở nhà,

thông báo cho nhà trường

và liên hệ y tế địa phương

để được tư vấn.

Hướng dẫn cho học sinh,

phụ huynh về các nội dung sau:

- Thực hiện các biện pháp

phòng dịch theo khuyến

cáo của Bộ Y tế.

- Cho học sinh nghỉ ở

nhà nếu có yếu tố tiếp

xúc dịch tễ hoặc đang

trong thời gian được

yêu cầu cách ly tại nhà.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0869.577.133
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Thông tin các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện tại

nhà trường để phụ huynh, học sinh yên tâm.

Yêu cầu phụ huynh không vào trường khi đưa, đón con.

Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì ở nhà, thông báo

cho nhà trường và liên hệ y tế địa phương để được tư vấn.

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐƯỜNG DÂY NÓNG  0869.577.133

Giáo viên không được đến trường nếu đang trong

thời gian được yêu cầu cách ly tại nhà.

Nguồn: Bộ Y tế

X

Giáo viên tự đo nhiệt độ trước khi đến trường. Nếu có sốt, ho,

khó thở thì báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà. Đến khám tại

cơ sở y tế nếu cần.

Hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh về các nội dung sau:

Thực hiện các biện pháp

phòng dịch theo khuyến

cáo của Bộ Y tế.

Cho học sinh nghỉ ở nhà nếu

có yếu tố dịch tễ hoặc đang

trong thời gian được yêu cầu

cách ly tại nhà.

Phối hợp với phụ huynh hỏi tiền sử tiếp xúc của học sinh

trong vòng 14 ngày trước đó.

NHỮNG VIỆC GIÁO VIÊN CẦN LÀM HÀNG NGÀY 
TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC

ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH C    VID-19



*  Trước khi vào lớp
*  Trước và sau khi ăn
*  Sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ
*  Sau khi đi vệ sinh
*  Khi tay bẩn

Rửa tay với nước sạch và 
xà phòng hoặc dung dịch 
sát khuẩn tay nhanh 
thường xuyên:

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi.
Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

Không đưa tay lên 
mắt, mũi, miệng.

Không khạc,
nhổ bừa bãi.

Không dùng chung các 
đồ dùng cá nhân như ly, 
bình nước, khăn mặt, 
khăn lau tay, gối, chăn,...

Bỏ rác đúng 
nơi quy định.

Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, 
khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM 
TẠI TRƯỜNG HÀNG NGÀY

*Lưu ý: Giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh 
thực hiện đối với trẻ mầm non, học sinh �ểu học.

ĐỂ PHÒNG TRÁNH LÂY NHIỄM

COVID-19
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