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Phụ lục 3
QUY TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ
MẮC COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Trường hợp phát hiện học sinh nghi nhiễm COVID-19 tại cơ sở giáo dục
Khi phát hiện có học sinh mắc một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó
thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 (gọi chung là người nghi ngờ) trong trường
học, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: giáo viên liên hệ với nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác
y tế trường học (sau đây gọi tắt là cán bộ y tế trường học) để thực hiện nhiệm vụ
đưa người nghi ngờ đến phòng cách ly.
Bước 2: cán bộ y tế trường học phải được trang bị trang phục, dụng cụ y tế
(đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế1); hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di
chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di
chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định
ngay sau khi sử dụng.
Bước 3: cán bộ y tế trường học thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 đối
với người nghi ngờ hoặc gọi điện thoại cho cơ quan y tế của địa phương để được tư
vấn, xét nghiệm SARS-CoV-2.
a) Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính
Cán bộ y tế đưa học sinh về phòng y tế thăm khám hoặc hướng dẫn học sinh
đến cơ sở y tế để được khám, điều trị.
b) Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính
- Thông báo cho Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn
COVID-19 của cơ sở giáo dục, cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch và xác định các trường hợp tiếp xúc gần (F1) theo quy định2.
- Cán bộ y tế trường học phối hợp với trạm y tế xã hoặc cơ quan y tế có
thẩm quyền tại địa phương để đưa người có biểu hiện nghi ngờ thực hiện các biện
pháp cách ly theo quy định của y tế địa phương. Việc vận chuyển người nghi ngờ
phải thực hiện đúng quy định về phòng, chống lây nhiễm.
- Tạm ngưng ngay buổi học của lớp có học sinh F0 để khử khuẩn phòng
học ; tách ngay toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp và các trường hợp tiếp
xúc gần (F1) ra một khu vực riêng để thực hiện xét nghiệm nhanh.
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- Các lớp học khác hoạt động bình thường.

Trang phục y tế phải được thay trước khi ra khỏi phòng y tế và giặt sạch với chất tẩy rửa hoặc xà phòng trước khi
dùng lại, không giặt chung với các đồ vải khác.
2
Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh
COVID-19.
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Phòng học sau khi được khử khuẩn được hoạt động bình thường ở buổi học tiếp theo hoặc có thể chuyển sang
phòng học dự phòng (nếu có).
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- Cuối buổi học thực hiện khử khuẩn toàn trường.
- Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0, F1 thực hiện
cách ly theo hướng dẫn của y tế địa phương4. Các trường hợp còn lại (bao gồm
cùng lớp học, cùng phòng làm việc với F0 nhưng chưa được định nghĩa là F1) vẫn
tổ chức dạy, học và làm việc bình thường trong các buổi học tiếp theo.
- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiếp tục, thường xuyên rà soát để
phát hiện toàn bộ học sinh, giáo viên, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ
mắc bệnh trong trường học.
- Phân công thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn COVID-19
của cơ sở giáo dục phối hợp với trạm y tế/trung tâm y tế địa phương.
2. Yêu cầu đối với phòng cách ly/khu vực cách ly
- Ưu tiên chọn phòng cách ly có công trình vệ sinh khép kín, riêng biệt.
- Đảm bảo thực hiện phòng chống lây nhiễm bằng việc thực hiện vệ sinh
thông khí, không dùng điều hòa; hàng ngày lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt
các đồ vật trong phòng bằng các dung dịch sát khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông
thường; đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ.
- Tại cửa phòng bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
nhanh để thuận tiện sử dụng.
- Bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau
mũi, miệng đã qua sử dụng của người cách ly vào thùng đựng chất thải. Đối với
trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ thì thu gom, vận chuyển và xử lý như chất
thải lây nhiễm theo hướng dẫn của trạm y tế cấp xã; thu gom các rác thải sinh hoạt
khác vào thùng đựng rác thải thông thường.
- Đảm bảo trang thiết bị y tế cơ bản theo quy định.
- Có nội quy khu vực cách ly: hạn chế tối đa những người không phận sự vào
khu vực cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn; không tổ chức ăn uống tập trung trong khu
vực cách ly; cung cấp suất ăn cho người được cách ly và đảm bảo an toàn thực
phẩm./.
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Thời gian thực hiện cách ly sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương (Công văn số 10696/BYTMT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã
khỏi bệnh COVID-19).

