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SỞ LAO ĐỘNG - TBXH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

DIÊN KHÁNH 
 

Số:       /KH-TCNDK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạn phúc 

 
 

Diên Khánh, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP  

DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV) GÂY RA 

 

Thực hiện Công văn số 75/SLĐTBXH-VP ngày 30/01/2020 và Kế hoạch  số 
07 /KH-SLĐTBXH ngày 03 tháng 02 năm 2020 “Phòng, chống bệnh viêm phổi do 

chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra”  của Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội Khánh Hòa; 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh đã họp Giao ban lúc 14h30 ngày 
03/02/2020 để triển khai nhiệm vụ và  xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch như 
sau: 

1. Thành lập Tổ ứng trực phòng, chống dịch Corona của trường, ứng phó 
nhanh ứng trực thường xuyên.     

2. Tuyên truyền về tốc độ lây nhiễm rất nhanh, rất nguy hiểm của dịch; 
hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng phòng, tránh lây nhiễm bệnh. Thực hiện tuyên 
truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong đơn vị về tính 
chất, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV; Giáo dục học sinh 
làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình 
và cộng đồng. 

3. Xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, tích 
cực phòng chống với thái độ bình tĩnh, chủ động, không hoang mang, dao động.         

4. Chủ động phòng, chống với lực lượng và phương tiện tại chỗ; đồng thời 
đề xuất ngành y tế hỗ trợ phương tiện, thuốc men... 

5. Sử dụng kinh phí tự chủ để mua sắm khẩu trang cung cấp cho giáo viên, 
nhân viên, người lao động (học sinh tự túc khẩu trang và nước uống); mua nhiệt kế 
hồng ngoại; mua nước rửa tay và xà phòng; mua Cloramin B để phun khử trùng. 

6. Làm vệ sinh và phun dung dịch khử trùng trong phòng và toàn khu vực 
trường (cả 2 cơ sở) thường xuyên. 

7. Xây dựng, bố trí phòng, khu vực cách ly khi phát hiện các dấu hiệu bất 
thường như: sốt, ho, hắt hơi kéo dài và báo cáo ngay với ngành y tế để kiểm tra, xử 
lý kịp thời. 

8. Niêm yết thông báo yêu cầu tất cả mọi người đến trường phải đeo khẩu 
trang. 
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9. Thực hiện chỉ đạo của Sở cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02, lịch học 
lại sẽ thông báo sau; sẽ học bù vào thời gian thích hợp. 

10. Thực hiện thông tin chính xác, kịp thời cho giáo viên, nhân viên, học 
sinh; xử lí nghiêm những người tung tin sai làm hoang mang xã hội. 

11. Trưởng phòng/khoa có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch, trực 
tiếp phụ trách việc phòng, chống dịch trong phòng/khoa mình, báo cáo kịp thời 
tình hình cho lãnh đạo trường. 

12. Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về BCĐ Sở kịp thời; thực hiện 
đúng qui định toàn ngành chỉ có một người có trách nhiệm phát ngôn về công tác 
phòng chống dịch nCoV. 

Nơi nhận: 
   - BCĐ Sở LĐTBXH (VBĐT); 

   - Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Tiến Lợi 
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