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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 1409/SYT-NV 

V/v hướng dẫn công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 khi tổ chức 

dạy, học trực tiếp   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Lao động thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 796/BYT-MT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, 

học trực tiếp.  

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở trường 

học khi tổ chức dạy, học trực tiếp trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế hướng dẫn cụ thể 

như sau: 

1. Về qui trình xử trí khi phát hiện trường hợp F0 trong cơ sở giáo dục: 

Bước 1: Khi có trường hợp F0, báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường. Cán bộ y tế trường học hoặc 

Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường chuyển 

ngay trường hợp F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng 

đã được phân luồng. 

Bước 2: Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 

của nhà trường thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã 

được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 để ngay lập tức đến xử lý cùng. 

Bước 3: Đối với lớp học có học sinh F0:  

- Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ. Cán bộ y tế trường học 

và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường, cán bộ y 

tế cấp xã tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y 

tế; việc xác định trường hợp là F1 thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DP 

ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: 

+ Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với 

da, cơ thể…) với ca bệnh xác định (F0) trong thời kỳ lây truyền của F0. 

+  Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong 

cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với (F0) khi đang 

trong thời kỳ lây truyền của F0.  
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+  Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét 

hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi 

khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền 

được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) 

cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥30. 

- Cán bộ y tế trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên 

nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó, nếu trường hợp có kết quả xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thì được xác định 

là F0 và xử lý theo qui định.  

- Nếu không phải là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính: 

cho những học sinh này đi học trở lại bình thường. 

- Nếu là F1 và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính (thực hiện 

theo Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế 

đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần):  

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 05 ngày và xét nghiệm 

(RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 5 đối với những học sinh là F1 và 

đã tiêm đủ ít nhất 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (được ghi trên giấy xác nhận 

đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-

Covid) theo qui định, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối 

tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19), các trường hợp có 

kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 được đi học 

trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khoẻ cho 

học sinh trong 05 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 

5K. 

+ Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và xét nghiệm 

(RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) ngày thứ 7 đối với những học sinh là F1 và 

chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, các trường hợp có 

kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 được đi học 

trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khoẻ cho 

học sinh trong 03 ngày tiếp theo và hướng dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 

5K. 

+ Trong quá trình cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường 

về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, … hoặc triệu chứng 

nghi ngờ khác, thì thông báo ngay cho Trạm Y tế cấp xã, Nhà trường để theo dõi 

và xử trí theo qui định. 

- Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: Nếu trong lớp học có 01 

ca xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (F0) thì 

cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày 

và xét nghiệm (RT-PCR hoặc kháng nguyên nhanh) vào ngày thứ 7. Các trường 

hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 được 

đi học trực tiếp trở lại, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi sức 

khoẻ cho trẻ trong 03 ngày tiếp theo, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe 



như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,…hoặc triệu chứng nghi ngờ 

khác, thì phụ huynh/giáo viên chủ nhiệm thông báo ngay cho Trạm Y tế cấp xã, 

Hiệu trưởng/Ban chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường 

để theo dõi và xử trí theo qui định. 

Bước 4:  

- Đối với lớp có học sinh F0: Sau khi xác định đối tượng là F1, cho học sinh 

không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học.  

- Đối với học sinh các lớp học khác:  

+ Nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với F0 thì cho đi học bình thường. 

+ Nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0 thì tiến 

hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là F1 đó và xử lý F1 như 

bước 3. 

* Lưu ý: Trường hợp phát hiện học sinh là F0 đang ở tại nhà, phụ huynh 

cho học sinh nghỉ học, báo ngay với nhà trường và trạm y tế cấp xã. Nhà trường, 

Trạm Y tế cấp xã tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là F1 liên quan và xử 

lý các trường hợp F1 như trên.  

2. Yêu cầu cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả các học sinh phải xét 

nghiệm trước khi trở lại trường để học trực tiếp, chỉ xét nghiệm đối với các 

trường hợp nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, … hoặc có triệu chứng nghi ngờ khác) 

hoặc có tiền sử tiếp xúc với F0. 

3. Việc tổ chức học bán trú của học sinh 

- Nếu tổ chức cho trẻ học bán trú, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và ngành 

Giáo dục và Đào tạo, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp 

xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp. 

- Ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học; học sinh lớp nào ăn, ngủ 

riêng theo lớp đó, không chung với các lớp khác.  

- Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, 

rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn.  

- Vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn (nếu tổ 

chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường).  

- Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.  

Trên đây hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức 

dạy, học trực tiếp, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; trong 

quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Y tế để được 

hướng dẫn kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- BGĐSYT; 

- Lưu: VT, NV. 
           

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                Phan Huy Anh Vũ 
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