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TỔNG  CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số:        /KH-CĐĐLHCM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của virus corona (nCoV)

Thực hiện Văn bản số 868/TB-EVN SPC ngày 05/02/2020 về việc thông báo 
kết luận của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về 
việc triển khai công tác ứng phó với dịch bệnh nCoV, trường Cao đẳng Điện lực 
Tp. Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi rút Corona gây ra với các nội dung như sau:
I - MỤC TIÊU
1.1 Mục tiêu chung: 

Không có CBGV, HSSV mắc dịch bệnh nCoV, xử lý kịp thời khi có các tình 
huống phức tạp xả ra, đồng thời đảm bảo giảng dạy,sinh hoạt của CBGV, HSSV an 
toàn, đúng tiến độ. 
1.2 Mục tiêu cụ thể: 
- Có kế hoạch giảng dạy phù hợp tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Xây dựng các tình 
huống xử lý cụ thể.
- Về thông tin: Đảm bảo 100% CBGV, HSSV được thông tin về dịch bệnh nCoV 
(cách phòng, chống nCoV cho cá nhân và cộng đồng có liên quan).
- Trang thiết bị phòng, chống dịch: Bảo đảm trang bị, chế phẩm phát hiện bệnh, 
diệt khuẩn, vệ sinh cá nhân...cần thiết cho CBGV, HSSV để phòng, chống dịch 
bệnh. 
- Về giám sát dịch bệnh: Điều tra nắm danh sách và lịch trình các CBGV, HSSV 
có đi qua vùng dịch để theo dõi nguy cơ mắc bệnh dịch và cách ly, điều trị kịp thời. 
- Về chống dịch (khi có CBGV hoặc SVHS mắc bệnh): Liên hệ, phối hợp với 
Trung tâm phòng dịch địa phương và sử dụng mọi biện pháp để cách ly, xử lý triệt 
để không để dịch bệnh lan rộng.
1.3 Kế hoạch giảng dạy:
- Thực hiện theo sự chỉ đạo chung của Sở Lao động Thương binh Xã hội đối với 
các trường trong địa bàn thành phố. 
- Xây dựng kế hoạch điều chỉnh để đảm bảo tiến độ đào tạo chính quy.
1.4 Về thông tin
+ Virus Corona chủng mới 2019;
+ Cách phát hiện bệnh (các biểu hiện của bệnh);
+ Các biện pháp về phòng bệnh, vệ sinh cá nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm;
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+ Các biện pháp nâng cao sức khỏe và ý thức bảo vệ cộng đồng;
+ Cách theo dõi ca bệnh nghi ngờ, điều trị dự phòng và vấn đề cách ly.
+ Tình hình dịch bệnh tại thành phố và cả nước.

Hình thức và tổ chức công tác truyền thông:
+ Đăng tải thông tin trên trang web của trường;
+ Tuyên truyền qua các văn bản đến CBGV, HSSV và phụ huynh;
+ Thông báo qua giao ban, hội nghị.
- Thời gian: Đến khi thông báo hết dịch.
II - NỘI DUNG KẾ HOẠCH
2.1. Phân loại các tình huống để theo dõi phòng, chống dịch

- Tình huống 1: HSSV chưa lên nhập học.
- Tình huống 2: HSSV lên nhập học.
- Tình huống 3: Chưa có CBGV, HSSV mắc bệnh dịch, Việt Nam đã công bố 

dịch:
+ Chưa có ca bệnh nghi ngờ trong CBGV, HSSV; có trường hợp sốt chưa rõ 
nguyên nhân nhưng có hội chứng do vi rút.

- Tình huống 4: Có CBGV, HSSV mắc ca bệnh nghi ngờ:
+ CBGV, HSSV bị sốt chưa rõ nguyên nhân, có hội chứng bệnh do vi rút tại 
trường, KTX hoặc trên lớp.

- Tình huống 5: Có CBGV mắc bệnh dịch hoặc 01 HS phát hiện tại trường
+ Có trường hợp CBGV là các ca bệnh xác định;
+ Có trường hợp HS có hiện tượng cúm trên lớp hoặc trong KTX;

- Tình huống 6 (nguy kịch): Có nhiều HSSV mắc, dịch có nguy cơ lây lan rộng.
2.2. Xử lý phòng, chống dịch đối với các tình hống:

Tình huống 1:
+ Xây dựng kế hoach phòng chống bênh do nCoV và phổ biến tới CBGV, 
SVHS toàn trường;
+ Theo dõi, nhắc CBGV, SVHS đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt;
+ Liên hệ, thông báo với GV, SVHS và phụ huynh về kế hoạch học tập của 
trường;
+ Vệ sinh, khử trùng trong KTX và các phòng học bằng nước Zaven.
+ Mua khẩu trang, thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa…

Tình huống 2:
+ Theo dõi, nhắc HSSVđeo khẩu trang đúng cách (phát cho SVHS nếu 
không có), đo thân nhiệt và thực hiện rửa tay bằng các chế phẩm sát khuẩn 
khi HS nhập học;
+ Thực hiện các biện pháp cách ly, chuyển HS tới các cơ sở y tế khám và 
điều trị nếu có biểu hiện bệnh.
+ Tuyên truyền về nCoV, thực hiện các biện pháp phòng chống cá nhân trên 
lớp và tại KTX.
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Tình huống 3:
+ Đảm bảo vệ sinh cá nhân, như: đeo khẩu trang trên lớp, thực hiện súc 
họng, rửa tay bằng các chế phẩm sát khuẩn hàng ngày và sau khi học.
+ Hạn chế hội họp và đi công tác, làm việc ở các vùng đang có dịch;
+ Trong trường hợp có CBGV sốt do hội chứng vi rút, cho cách ly tại nhà 14 
ngày (trừ khi có kết luận âm tính với nCoV).
+ Trong trường hợp có HSSV sốt do hội chứng vi rút, cho cách ly tại cơ sở y 
tế địa phương và báo cho gia đình.

Tình huống 4:
- Đối với phòng lây nhiễm cho cá nhân:

+ Đối với CBGV, SVHS thuộc ca bệnh nghi ngờ: Báo gia đinh và phối hợp 
với cơ quan y tế địa phương để yêu cầu điều trị, cách ly hoặc chẩn đoán xác 
định.
+ CBGV, HSSV có tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ: Được theo dõi hàng ngày, 
đeo khẩu trang thường xuyên tại cơ quan, súc họng nước muối hoặc chế 
phẩm sát khuẩn khác nhiều lần, rửa tay bằng các chế phẩm sát khuẩn.

- Đối với khu vực làm việc:
+ Phun ngay thuốc khử trùng khu vực làm việc, lớp học hoặc phòng nghỉ tại 
KTX (nơi phát hiện bệnh) bằng các chế phẩm diệt khuẩn.

Tình huống 5:
- Đối với phòng lây nhiễm cho cá nhân:

+ Đối với CBGV, SVHS thuộc ca bệnh nghi ngờ: Báo gia đinh và phối hợp 
với cơ quan y tế địa phương để yêu cầu điều trị.
+ CBGV, HSSV có tiếp xúc với bệnh nhân: cách ly, khám bệnh tại cơ quan y 
tế địa phương.

- Đối với khu vực làm việc:
+ Phun ngay thuốc khử trùng khu vực làm việc, lớp học hoặc phòng nghỉ tại 
KTX (nơi phát hiện bệnh) bằng các chế phẩm diệt khuẩn.
+ Không sử dụng các khu vực đó để làm việc hoặc dạy, nghỉ cho HSSV.

Tình huống 6:
- Xử lý khi có CNVC mắc bệnh dịch: Khi có CBGV, HSSV mắc bệnh, khẩn 
trương báo cáo dịch, thực hiện ngay một số biện pháp khẩn cấp, đồng thời, các 
hoạt động tiếp theo dưới sự chỉ đạo của đơn vị y tế địa phương và của Ban Chỉ 
đạo EVNSPC.

+ Thực hiện báo cáo dịch theo qui định khẩn cấp. Báo cáo bằng mọi hình 
thức (văn bản, điện thoại) với Cơ quan Y tế địa phương và BCĐ phòng 
chống dịch bệnh nCoV của EVNSPC;
+ Lập bảng danh sách CBGV, HSSV là ca bệnh nghi ngờ (các trường hợp 
tình huống 5) để cách ly tại nhà hoặc tại bệnh viện.

- Thực hiện phong toả khu vực có dịch:
+ CBGV, HSSV tiếp xúc với người mắc bệnh (cùng phòng, ban, lớp...) tiếp 
tục đảm bảo vệ sinh cá nhân và thực hiện phòng dịch nghiêm ngặt;
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+ Cách ly tuyệt đối với ca bệnh nghi ngờ (cách ly tại nhà hoặc tại bệnh viện 
(thời gian 14 ngày.

- Thực hiện chống dịch: (thực hiện chỉ thị của cơ quan y tế dự phòng địa 
phương và Ban Chỉ đạo EVNSPC).

+ Tẩy trùng khu vực làm việc, học tập, nghỉ  (phòng hoặc lớp học, tầng), mỗi 
ngày phải khử trùng 1 lần (khử trùng không khí và trang bị), tiến hành trong 
vòng 7-8 ngày, yêu cầu những người tiếp xúc thường xuyên phải đeo khẩu 
trang khi giao tiếp.
+ Người ra vào khu vực có dịch phải đeo khẩu trang, súc họng và rửa tay 
bằng thuốc sát khuẩn trước và sau khi vào khu vực.

III - CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ
3.1 MUA KHẨU TRANG, DUNG DỊCH TẨY RỬA, MÁY ĐO THÂN NHIỆT

+ P. TCHC chủ trì, P. Quản trị phối hợp
3.2 TỔNG VỆ SINH TOÀN TRƯỜNG

TT Nội dung thực hiện Thời gian 
hoàn thành Đơn vị thực hiện Ghi chú

1 Vệ sinh các phòng học 
Lý thuyết, hội trường

1111h30 ngày 
07/02/2020

Tổ Tạp vụ phòng 
Quản trị, bộ phận 
Y tế

P. TCHC hổ trợ

2 Vệ sinh phòng làm 
việc và các Xưởng 
thực hành

11h30 ngày 
07/02/2020

Các Phòng, Khoa 
hiện đang quản lý

P. TCHC hổ trợ

3 Vệ sinh toàn bộ Ký 
túc xá

11h30 ngày 
07/02/2020

Phòng QLSVHS P. TCHC hổ trợ

5 Vệ sinh sân trường 11h30 ngày 
07/02/2020

Phòng Quản trị (P. TCHC hổ trợ

6 Phun thuốc khủ trùng 14h00 ngày 
07/02/2020

P. TCHC chủ trì Phối hợp với 
phòng Quản trị .

7 Trang bị máy đo thân 
nhiệt cầm tay

17h00 ngày 
12/02/2020

P. TCHC chủ trì Đo thân nhiệt SV 
vào ngày 10/2 (nếu 
có biểu hiện sốt).

 3.3 TẦM SOÁT DỊCH BỆNH

TT Nội dung Thời gian 
hoàn thành Đơn vị thực hiện Ghi chú

1 Kiểm soát Cổng chính 6h30 ngày 
16/02/2020

P. TCHC (Y tế & 
Bảo vệ)

Đo thân nhiệt nếu 
thấy cần thiết

2 Kiểm soát cổng KTX 6h30 ngày 
16/02/2020

P. QLSVHS Đo thân nhiệt nếu 
thấy cần thiết

3 Phòng cách ly dự 
phòng

P. TCHC (Y tế) Phòng Y tế hiện 
nay.
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3.4 XỬ LÝ KHI CÓ NGƯỜI BỆNH

TT Nội dung Thời gian 
hoàn thành Đơn vị thực hiện Ghi chú

1 Phát hiện SVHS có 
triệu chứng bệnh trên 
lớp

Giảng viên (hoặc 
nhân viên KTX)

Y tế phối hợp 
chuyển qua trạm 
Y tế P. Thạnh lộc 
khám.

2 Chuyển đến TT Y tế 
dự phòng

P. Quản trị, Y tế P. Đào tạo phối 
hợp

3 Báo gia đình P. QLSVHS
4 Báo cáo Ban chỉ đạo 

TCT
P. TCHC

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào nội dung kế hoạch trên, các đơn vị phổ biến tới CBVC-LĐ và 

SVHS thuộc phạm vi mình quản lý để tổ chức triển khai thực hiện.
Giao P. TCHC và P. Quản trị phối hợp để đảm bảo trang thiết bị, thuốc sát 

trùng, Vitamin C, khẩu trang, phun thuốc khử trùng... kịp thời phòng, chống dịch 
bệnh.

Về chế độ báo cáo: Các đơn vị kịp thời báo cáo ngay khi có nghi ngờ trường 
hợp mắc bệnh nCoV tại đơn vị; P. TCHC thực hiện báo cáo hàng ngày với Ban chỉ 
đạo của TCT Điện lực miền Nam theo quy định.

Căn cứ các nhiệm vụ được giao nêu trên, Trường yêu cầu các đơn vị nghiêm 
túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- EVN SPC (e-copy, để b/cáo);
- Các đơn vị (e-copy, để th/hiện);
- Khoa KHCB (e-copy, để đăng website);
- Lưu: VT, TCHC.  

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Xuân Khang
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