PHÒNG GD&ĐT CON CUÔNG
TRƯỜNG THCS CHI KHÊ

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

Số: 05/QĐ-THCS.CK

Chi Khê, ngày 03 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virut Corona(nCoV) tại trường THCS Chi Khê
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CHI KHÊ
Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng đươc qui định tại khoản 1
Điều 19 Điều lệ trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và Trường phổ
thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày
28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 138/SGD&ĐT-VP ngày 30/01/2020 của Sở GD&ĐT Nghệ
An về việc tích cực phòng, chống viêm đường hô hấp do virut Corona; công văn số
41/PGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Phòng GD&ĐT Con Cuông về việc phòng, chống
viêm đường hô hấp do virut Corona;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh của nhà trường;
Xét đề nghị đề nghị của nhân viên y tế trường học và bộ phận văn phòng;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virut Corona(nCOV) tại trường THCS Chi Khê gồm các Ông, bà có
tên sau: (có danh sách kèm theo)
Điều 2: Ban chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp trạm y tế, chính quyền địa
phương để xây dựng kế hoạch, kịch bản chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng tránh
và ứng phó khi có dịch xẩy ra trong khu vực và trong nhà trường kịp thời, hiệu
quả(quan điểm không được chủ quan nhưng không gây tâm lý lo lắng, hoang mang);
thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh và tình hình sức khỏe của
CBGV,NV, học sinh và kịp thời có biện pháp xử lý các tình huống xẩy ra đồng thời
báo cáo tình hình về PGD, cơ sở y tế, chính quyền địa phương để khắc phục.
Điều 3: Bộ phận phụ trách chuyên môn, văn phòng trường, các ông, bà có tên
trong điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có
hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- PGD, UBND xã Chi Khê (b/c);
- Như điều 3(th/h)
- Lưu VT.

Lê Văn Từ
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DANH SÁCH BAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT
CORONA(nCOV) TẠI TRƯỜNG THCS CHI KHÊ
( Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-THCS.CK ngày 03 tháng 02 năm 2020)
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ĐDCMHS
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Thái Thị Hoa
Vi Thị Hồng Kỳ
Lương Thị Hòe
Lương Ngọc Hà
Võ Khánh Hải
Lô Thị Thúy Năm
Đặng Thị Việt Anh
Nguyễn Thị Hương
Trần Anh Tuấn

GVCN 6A
GVCN 6B
GVCN 7A
GVCN 7B
GVCN 8A
GVCN 8B
GVCN 9A
GVCN 9B
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Đặng Đình Dũng

NVYT

GV

Trách nhiệm và nhiệm vụ trong
ban chỉ đạo
Trưởng ban-Chỉ đạo chung
Phó ban TT- Giúp trưởng ban xây
dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện
công tác phòng, chống; trực tiếp
cùng cơ quan y tế để chỉ đạo ứng
phó với các tình huống xảy ra. hàng
ngày tổng hợp tình hình diễn biến và
báo cáo kịp thời về PGD&ĐT.
Phó ban-Trực tiếp phối hợp cơ quan
y tế để tuyên truyền, xử lý các tình
huống xẩy ra có liên quan dịch bệnh
Phó ban-Phụ trách công tác tuyên
truyền phòng, tránh
Thư ký: Tiếp nhận các thông tin chỉ
đạo của các cấp, theo dõi tổng hợp
tình hình trong CB,GV,NV, HS(nắm
sát số HS có người thân đi lao động
ở Trung quốc trở về trong dịp Tết,
tình hình HS có triệu chứng ho,
sốt(nếu có) kịp thời báo ban chỉ đạo.
Thành viên- Tuyên truyền phòng
tránh dịch, phối hợp kêu gọi tài trợ
khẩu trang cho HS(nếu có);
Thành viên-Tuyên truyền, chỉ đạo và
theo dõi sát tình hình HS,công tác vệ
sinh môi trường của lớp mình chủ
nhiệm, hàng ngày báo cáo tình hình
về BCĐ(Khi HS hoặc người nhà HS
có dấu hiệu ho sốt hoặc nghi nhiễm
phải báo gấp để có biện pháp xử lý
kịp thời) đồng thời phối hợp gia đình
HS có biện pháp khắc phục kịp thời.
Thành viên-Thường xuyên kiểm tra
và chỉ đạo các lớp, lớp trực đảm bảo
công tác VSMT, trực tiếp cùng NV y
tế phun thuốc diệt khuẩn…
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Nguyễn Thị Linh Nhâm

GV
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Lang Thị Ất

GV
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Nguyễn Thị Thơ

GV

20

Nguyễn Thị Chung

21

Nguyễn Văn Sự

Thành viên-Trực tiếp theo dõi, đôn
đốc lớp trực thực hiện công tác vệ
sinh nhà VS; văn phòng; phòng thực
hành, thiết bị.
Thành viên-Theo dõi, đôn đốc công
tác vs trong phòng Tiếng Anh
Thành viên-Xây dựng dự toán, chuẩn
bị kinh phí, vật tư y tế, hóa chất tiêu
độc khử trùng khi cần dùng, tổ chức
thăm khám CSSK ban đầu…
Thành viên-Thường xuyên kiểm tra,
bơm nước đảm bảo cho các nhà vệ
sinh, giám sát người vào, ra trong và
đảm bảo an ninh trường học.

(Danh sách gồm có 21 người)
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