UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS ĐA TỐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...../BC-THCSĐT

Đa Tốn, ngày 17 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO
CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH NĂM HỌC 2020 - 2021
I/ Tình hình chung:
1. Tên trường học : THCS Đa Tốn. Số phòng: 23 phòng học, 7 phòng chức
năng.
2. Tổng số học sinh: 946 học sinh
3.Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 53
4. Cán bộ phụ trách y tế:
- Tên cán bộ theo dõi sức khoẻ học sinh: Nguyễn Thị Thúy Hà.
- Chức danh: y tế học đường.
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp điều dưỡng
II/ Điều kiện học tập:
1.Số ca học trong ngày: 2 buổi/ ngày.
2.Số học sinh bình quân / lớp: 41 em/ lớp.
3.Số phòng học có bảng, bục đạt: 30 phòng ( 23 phòng học, 1 phòng Tiếng
Anh, 1 phòng Tin học, 1 phòng Công nghệ nghe nhìn, 1 phòng hóa sinh, 1 phòng
Âm nhạc, 1 Mỹ thuật, 1 phòng thư viện )
III/ Công tác tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện:
1. Cập nhật các văn bản chỉ đạo của BGD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT
TTYT:
Quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai
nạn, thương tích trong trường học;
Công văn số 241/GD&ĐT, ngày 09/09/2020 của PGD&ĐT Gia Lâm về việc
triển khai thực hiện công tác y tế trường học năm học 2020- 2021 trên địa bàn
huyện;
Công văn số 237/GD&ĐT ngày 01/09/2020 của Phòng GD&ĐT Gia Lâm về
việc phòng chống dịch COVID-19 đầu năm học 2020 – 2021.
Công văn số 241/GD&ĐT ngày 09/09/2020 về việc triển khai thực hiện công
tác Y tế trường học năm học 2020 – 2021.
Kế hoạch số 243/GD&ĐT ngày 09/09/2020 của Phòng GD&ĐT Gia Lâm về
việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông.

Công văn số 3536/KSBT-SKMT&YTTH ngày 24/09/2020 của Trung tâm
kiểm soát bệnh tật về việc tăng cường công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh
trong trường học.
Công văn số 295/GD&ĐT ngày 9/10/2020 của Phòng GD&ĐT về việc Đảm
bảo công tác an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.
Công văn số 259/TTYT-YTCC&DD ngày 12/10/2020 về việc tăng cường
công tác đảm bảo phòng chống dịch trong trường học
Công văn số 3813/SGDĐT-CTTT ngày 30/10/2020 về việc bảo đảm an toàn
trường học giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021
Công văn số 337/GD&ĐT ngày 26/11/2020 tiếp tục tăng cường công tác
phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới
Công văn số 344/GD&ĐT ngày 07/12/2020 về việc tăng cường công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid 19 và công tác trường học
Công văn số 344/GD&ĐT ngày 07/12/2020 về việc tăng cường công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch Covid 19 và công tác y tế trong trường
học
Công văn số 345/GD&ĐT ngày 07/12/2020 về việc tăng cường các biện
pháp phòng chống dịch Covid 19 trong trường học
Công văn số 346/GD&ĐT ngày 07/12/2020 về việc thực hiện nghiêm túc
việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID- 19”
2. Xây dựng các văn bản chỉ đạo của nhà trường:
2.1. Các quyết định:
Quyết định số 02/QĐ- THCSĐT ngày 04/09/2020 về việc thành lập Ban chỉ
đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid)năm học 2020- 2021;
Quyết định số 12/QĐ- THCSĐT ngày 10/09/2020 về việc thành lập Ban
chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2020 - 2021
Quyết định số 13/QĐ- THCSĐT ngày 11/09/2020 về việc thành lập Ban chỉ
đạo phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn năm học 20202021.
Quyết định số 17/QĐ- THCSĐT ngày 25/09/2020 về việc thành lập Ban chỉ
đạo công tác kiểm tra vệ sinh môi trường năm học 2020 - 2021.
Quyết định số 23/QĐ- THCSĐT ngày 21/10/2020 về việc thành lập Ban chỉ
đạo phòng chống sốt xuất huyết năm học 2020 - 2021.
Quyết định số 24/QĐ-THCS ĐT ngày 21/10/2020 về việc thành lập Đội xung
kích phòng chống dịch sốt xuất huyết năm học 2020 - 2021.
2.2. Các kế hoạch chỉ đạo:
Việc triển khai thực hiện kế hoạch của nhà trường:

- Kế hoạch số 10/KH- THCSĐT ngày 28/08/2020 về việc chỉ đạo thực hiện
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid) năm học 2020- 2021;
- Kế hoạch số 11/KH - THCSĐT ngày 10/09/2020 về việc chăm sóc sức khỏe
học sinh năm học 2020 -2021.
- Kế hoạch số 12/KH - THCSĐT ngày 10/09/2020 thực hiện lao động vệ sinh
trường , lớp trong trường học để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trong nhà
trường.
- Kế hoạch số 13/KH - THCSĐT ngày 10/09/2020 tuyên truyền phòng chống
dịch bệnh năm học 2020 -2021
- Kế hoạch số 14/KH-THCSĐT ngày 14/9/2020 về việc xây dựng trường học
an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2020 -2021
- Kế hoạch số 15/KH-THCSĐT ngày 21/9/2020 về phòng chống bệnh TayChân – Miệng trong nhà trường 2020- 2021.
- Kế hoạch số 16/KH- THCSĐT ngày 05/10/2020 về việc phòng chống sốt
xuất huyết năm học 2020- 2021.
- Kế hoạch số 17/KH-THCSĐT ngày 17/10/2020 về việc tuyên truyền an
ninh trật tự phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học năm
học 2020 -2021
IV/ Công tác tuyên truyền, phòng chống dịch :
Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống
bệnh COVID19, sốt xuất huyết....( cụ thể mục 2.1 và 2.2 phần III).
Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học sinh về các bệnh dịch COVID-19, Sốt
xuất huyết, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh học
đường, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống
và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe theo t ng chủ điểm của t ng tháng.
Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt
dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ chính khóa.
Nhà trường tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh và CB - GV- NV hai
buổi/ngày.
Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng; hạn chế tập trung đông người tại nơi
công cộng....
Thực hiện khai báo y tế theo quy định.
Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, đau họng, ốm mệt,
biểu hiện cảm cúm, đau ngực, khó thở, viêm phổi v.v phải đến ngay cơ sở y tế để
được hướng dẫn xử lý kịp thời.
Chủ động giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp bệnh tại trường
học để phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn hướng dẫn xử lý triệt để; tránh

lây lan dịch bệnh.
V/ Công tác vệ sinh, phòng chống dịch:
Phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn, diệt bọ gậy vào thứ
6 hàng tuần tại trường; Thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc; thường xuyên
kiểm tra các dụng cụ chứa nước, loại tr các ổ bọ gậy, chổng muỗi đẻ trứng; Thanh
toán loại bỏ các phế liệu đọng nước có khả năng có bọ gậy (vỏ hộp, chai, lọ, hốc
cây v.v);
Các lớp quét dọn vệ sinh lớp hàng ngày vào cuối mỗi buổi học. Trường học
được quét dọn hàng ngày đảm bảo vệ sinh: Lớp học không có bụi, mạng nhện, giấy
rác.
Có th ng rác trong t ng lớp học và sân trường, nhà trường xử lý rác theo
quy định.
Có hệ thống cống, rãnh kín thoát nước tốt, không ứ đọng gây ô nhiễm môi
trường.
Đảm bảo đủ nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên và học sinh. Nước
uống được ký hợp đồng theo t ng năm học, xét nghiệm định k 12 tháng 1 lần.
Cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh không hút thuốc trong nhà
trường
Có xà phòng, nước sát khuẩn cho học sinh rửa tay hằng ngày.
VI/ Công tác y tế và quản lý sức khỏe:
Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhà trường và xây dựng
kế hoạch hoạt động y tế năm 2020 – 2021 (đã nêu ở mục 2 phần III).
Thực hiện sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. Chuyển
bệnh nhân đến cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết.
Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả
cấp học, ghi chép đầy đủ và liên tục về hoạt động y tế học đường.
Tủ thuốc trang bị đầy đủ các loại thuốc thiết yếu phục vụ cho chăm sóc sức
khỏe ban đầu, sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh và CB - GV-NV trong nhà trường.
Có góc tuyên truyền, tư vấn, giáo dục sức khỏe học sinh tại phòng y tế.
Có góc tuyên truyền trong thư viện đăng tải các nội dung giáo dục sức khỏe
cho học sinh: Cách phòng một số bệnh học đường: Tật khúc xạ, cong vẹo cột
sống….
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do nghành giáo dục,
ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động: Tuyên truyền hưởng ứng ngày
thế giới phòng chống HIV/AIDS, tháng an toàn giao thông, tháng vệ sinh an toàn
thực phẩm, giáo dục sinh sản vị thành niên, tình dục…

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ y tế và giáo viên chủ nhiệm trong công
tác tuyên truyền, kết hợp với trạm y tế xã tuyên truyền phòng bệnh dịch có hiệu
quả.
Thông tin báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy ra trong
trường học với các cấp có thẩm quyền theo quy định.
Chủ động phối hợp với trạm y tế xã để triển khai các biện pháp phòng chống
dịch kịp thời khi có dịch xảy ra.
Trên đây là toàn bộ kết quả kết quả mà nhà trường đã triển khai và thực hiện
được t đầu năm đến nay.
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