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KẾ HOẠCH 
Về việc điều chỉnh tổ chức hoạt động dạy học ứng phó với dịch Covid-19 năm học 

2021-2022 

(Áp dụng từ ngày 19 tháng 10 năm 2021) 

 

Thực hiện Công văn số 3319/SGDĐT-GDTrHTX, ngày 18 tháng 10 năm 2021 

của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục triển khai dạy học ứng phó với dịch COVID-19 sau 

ngày 18/10/2021 đối với các đơn vị trực thuộc Sở. Trường THCS và THPT Trung Hóa 

điều chỉnh Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động dạy học ứng phó với dịch Covid-19 

năm học 2021-2022 như sau: 

I. Tham mưu chọn phương án dạy học 

Căn cứ quyết định giãn cách, cách ly xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh, văn bản 

hướng dẫn của của của cơ quan quản lý cấp trên, tình hình cụ thể của địa phương, chủ 

động xin ý kiến chuyên môn của cơ quan y tế và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn trường đóng để tham mưu đề xuất Sở GD&ĐT quyết định phương án tổ 

chức dạy học phù hợp. ( Báo cáo số 190/BC-THCS&THPTTrH ngày 15/10/2021 về báo 

cáo phương án tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19 năm học 2021-

2022). 

II. Tổ chức dạy học ứng phó với dịch COVID-19 

1. Hình thức dạy học: Trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể: 

 

TT Lớp Lớp Ghi chú 

Trực tiếp Số lượng Trực tuyến Số lượng 

1 6A 25    

2 6B 25    

3 6C 25    

4   6O 9  

5 7A 25    

6 7B 25    

7   7O 44  

8 8A 25    

9 8B 25    

10   8O 43  

11 9A 25    

12 9B 25    

13 9C 25    



14   9O 16  

15 10A 25    

16 10B 25    

17 10C 25    

18   10O 47  

19 11A 25    

20 11B 25    

21 11C 25    

22   11O 30  

23 12A 25    

24 12B 25    

25 12C 25    

26   12O 16  

Cộng  475  205 680 

(Tăng 05 lớp so với biên chế lớp được giao) 

 

2. Biện pháp thực hiện 

2.1 Trước khi học sinh, giáo viên đến trường 

Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh khuôn viên trường, lớp học, bàn ghế, dụng cụ học 

tập, hệ thống cửa, các bề mặt thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, 

lan can), khu vực rửa tay, nhà vệ sinh. Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy đặt ở vị trí 

thuận tiện và được thu gom hằng ngày. Phối hợp với trạm Y tế xã Trung Hóa phun 

thuốc khử khuẩn các phòng học và các phòng chức năng. Lên phương án phân luồng 

cho học sinh đi từ 02 cổng và phương án bố trí cán bộ y tế và giáo viên đo thân nhiệt 

cho CBGVNV và học sinh. 

Rà soát, bổ sung các trang thiết bị y tế: máy đo thân nhiệt (ít nhất 04 máy); khẩu 

trang dự phòng; dung dịch sát khuẩn. Lắp đặt bồn rửa tay có nước sạch và xà phòng tại 

vị trí thuận tiện. Bố trí nhất phòng học số 16 làm phòng cách ly y tế tạm thời trong 

trường dành cho những học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên có yếu tố dịch tễ hoặc 

triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở. 

2.2. Khi học sinh, CBGVNV trở lại trường 

- Phân luồng cho học sinh đi vào trường như sau:  

+ Buổi sáng: Khối 11- khối 12 đi vào theo cổng chính; Khối 9 - khối 10 đi vào 

theo cổng phụ. 

+ Buổi chiều: Khối 8; Lớp 7B đi vào theo cổng chính; Khối 6, lớp 7A đi vào theo 

cổng phụ. 

- Bố trí lớp học: Buổi sáng từ khối 9 - khối 12, mỗi lớp trực tiếp không quá 25 

học sinh. Buổi chiều từ khối 6 – khối 8, mỗi lớp trực tiếp không quá 25 học 

sinh. Các lớp Online (trực tuyến) học theo thời khóa biểu. 

- Giờ đến trường quy định như sau:  

 



Khối Giờ đến trường Giờ tan trường Ghi chú 

12 6 giờ 30 phút 11 giờ 15 phút  

11 6 giờ 30 phút 11 giờ 15 phút  

10 6 giờ 45 phút 11 giờ 15 phút  

9 6 giờ 45 phút 11 giờ 15 phút  

8 12 giờ 45 phút 17 giờ 20 phút  

7 13 giờ 0 phút  17 giờ 30 phút  

6 13 giờ 0 phút  17 giờ 30 phút  

 

- Bố trí Cán bộ giáo viên trực ở cổng chính, cổng phụ để đo thân nhiệt (có lịch 

phân công cụ thể), Phân công đồng chí nhân viên y tế trực phòng cách lý và báo cáo 

kịp thời cho trạm Y tế xã Trung Hóa khi có CBGVNV và học sinh có biểu hiện của yếu 

tố dịch tể như ho, sốt, khó thở. 

- Tất cả giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là trước khi vào lớp học và khi tan trường. Phân luồng lối 

đi vào, ra trường và khu vực ra chơi. Các lớp ra chơi tại hành lang, hoặc sân trước và 

sau lớp mình, đối với các lớp học tầng 2, chỉ ra chơi tại khu vực hành lang trước phòng 

học lớp mình. Giao Đoàn – Đội cắt cử giáo viên quản lý giờ ra chơi theo khu vực các 

lớp học. 

- Giáo viên chủ nhiệm bố trí chổ ngồi cho học sinh đảm bảo khoảng cách không 

nhỏ hơn 1,5m; quản lý, lưu giữ vị trị trí chổ ngồi của học sinh trong mỗi lớp học. 

 - Tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả giáo viên, học sinh trước khi vào khu vực 

trường; bố trí bàn tiếp đón học sinh, giáo viên và khu vực nghỉ tạm trước cổng trường 

(dành cho những học sinh, giáo viên có nhiệt độ bất thường) đảm bảo khoảng cách an 

toàn theo quy định.  

+ Những giáo viên, học sinh có nhiệt độ bất thường thì bố trí ngồi tại khu vực 

nghỉ tạm (bố trí tại phòng Bảo vệ). Sau khi đo lại, nếu nhiệt độ bình thường thì cho 

giáo viên, học sinh vào trường; nếu nhiệt độ vẫn bất thường thì ghi lại thông tin về giáo 

viên, học sinh để theo dõi và liên hệ với phụ huynh đưa học sinh đi khám, sàng lọc về 

dịch bệnh. 

 + Nếu giáo viên, học sinh có biểu hiện của yếu tố dịch tể như ho, sốt, khó thở 

thì ghi lại thông tin giáo viên, học sinh; hướng dẫn về phòng y tế tạm thời và liên hệ 

với cơ quan y tế để được hướng dẫn, xét nghiệm và cách ly kịp thời. 

 - Những đơn vị có nhiều học sinh đến từ các vùng giãn cách khác nhau cần theo 

dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện học sinh có biểu hiện của yếu tố dịch tể. 

- Phân công khu vực rửa tay: Khối 11- khối 12 (buổi sáng) và Khối 8; Lớp 7B, 

7C (buổi chiều) tại các bồn rửa tay trước nhà vệ sinh. Khối 9 - khối 10 (buổi sáng) và 

Khối 6, lớp 7A (buổi chiều) tại các vòi nước trước sân trường. 

- Khi có tình huống lộn xộn, ùn tắc trước cổng trường, Đ/c Bảo vệ báo cáo Công 

an xã Trung Hóa và Lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết.  

+ Số điện thoại của Trưởng trạm Y tế xã Trung Hóa: 0888548008 - BS Cao Tiến 

Dũng. 



+ Số điện thoại của Công an xã Trung Hóa: 0912079121 - Đ/c Duẫn: Phó trưởng 

CAX. 

+ Số điện thoại Lãnh đạo trường: 0838652368 - Đ/c Cao Hồng Định: Phó hiệu 

trưởng. 

+ Số điện thoại của Trung tâm Y tế DP huyện Minh Hóa: 0915442157 – Bs Đinh 

Viễn Anh: Giám đốc Trung tâm.  

 

2.3 Tổ chức dạy học 

- Tiếp tục dạy học chương trình đã điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn 2994 

và Công văn 3071. Nếu môn học nào không kịp tiến độ thì phải bố trí hết thời gian để 

dạy bù, đảm bảo đủ tổng số tiết sau khi đã trừ đi số tiết trống.  

- Trong thời gian này không bố trí dạy học tự chọn và Nghề phổ thông lớp 

11. Các môn học còn lại được bố trí đủ số tiết theo phân phối chương trình. 

- Tổ chức dạy bù kiến thức cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không 

có điều kiện tham gia học trực tuyến. Ngay khi những học sinh bị kẹt trong vùng giãn 

cách xã hội, học sinh bị cách ly (nếu có) trở lại trường, phải tổ chức dạy bù để những 

học sinh này theo kịp chương trình. 

- GVCN, GVBM có thể gửi tài liệu, bài giảng cho HS không thể đến trường trong 

thời gian cách ly và hướng dẫn các em tự học, tự nghiên cứu bài học. 

Lưu ý: Những học sinh đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc có người nhà 

cách ly tại nhà tạm thời không đến trường; Chỉ được đến trường sau khi được sự chấp 

thuận của Chính quyền địa phương. 

Trên đây là phương án tổ chức dạy học ứng phó với dịch bệnh covid -19 của 

Trường THCS và THPT Trung Hóa năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc các đồng chí giáo viên, nhân viên báo cáo cho BGH để được hướng dẫn 

kịp thời. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 192/KH-THCS&THPTTrH ngày 

15/10/2021. 
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- BGH Nhà trường (chỉ đạo); 

- GV toàn trường (thực hiện); 
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Hoàng Văn Hải 

 




