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KE HOJCH 
Trin khai cong tác phông, chng djch bnh COVID-19 trong to chile K' thi 

tot nghip trung hyc phô thông nám 2022 trên  dla  bàn thj xä Cfl'a Là 

Thuc hiên Cong van so 1 126/KH-SGD&DT ngày 07 tháng 6 nàm 2022 ctia 

SO' Giáo dic và Dào to v vic trin khai cong tác phOng, chng djch bênh 

COVID-19 trong t cht'rc K5' thi t& nghip trung hyc pM thông nàm 2022 trên dja 

bàn tinh Ngh An. 

Dê KS'  thi tot nghip trung hyc pM thông nàm 2022 trên dja bàn thj xã Cüa 

Là du'gc din ra an toàn, üng phó kjp thO'i vâi din bin phirc tp cüa djch bênh 

Covid-19, UBND thj xà Cra Lô xay dirng k hotch darn bão an toàn phông, 

cMng djch bnh trong KS' thi t& nghip trung hyc pM thông nãm 2022 vôi ni 
dung cii th nhu' sau: 

I. MIJC DfCH, YEU CAU 
1. Mite dich 

- Thrc hin nghiern tilic các chi thj cüa Thu tu'óng ChInh phti v phông chOng 

djch bnh Covid-19 trong tInh hInh mO'i; Tiêp tc thirc hin ding và dy dü các 

bin pháp phOng, cMng djch Covid-19 theo hu'ó'ng din cüa B Y t, B Giáo diic 

và Dào tao và Uy ban nhân dan tinh. Tuyên truyên cho can b, giáo viên, nhân 

viên, hoc sinh và phi huynh hyc sinh không duy'c chü quan, la là, mt cành giác 

trong cong tác phông, cMng djch; 

- Tp trung các diu kin nhân luc, v.t 1irc; xây dirng phuang an phông, 

cMng djch Covid-19 darn bâo an toàn trong tO chrc KS'  thi t& nghip trung hyc 

pM thông nàrn 2022. 

2. Yêu cuti 

- Xây d1rng phu'o'ng an xü' iS' các tInh hung, phát hiên sO'rn x1r iS' kjp th?yi 
không d dlch  bnh lay lan, darn bão an toàn cho K5' thi t& nghip trung hyc pM 
thông nárn 2022 (g9i tt KS'  thi). 

- Tuyên truyn, giáo dçic nang cao nhân thü'c cho can b, giáo viên, nhân 

viên, hoc sinh và cha me h9c sinh các bin pháp phông ngira hiu qua; chü dng 
trong vic tir theo dôi, giU gin sue khOe d tharn gia K5' thi theo ljch. 

- Chun bj t& ca sO' vt cht, thit bj phông djch; trin khai các biên pháp 
v sinh môi tru'O'ng, v sinh phOng djch ti các di&n thi. 
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1.1. Cong tác cliuãn bj cüa các diem thi 
1.1.1. ChiJn bj co'só' vit cbEtpbic vi Kj> dii; thrc hin khai bib y 

t4 p/ian /oii cibc añi tup'ng thain gia Kj thi (hoñn thành tru'ó'c 03 ngIy 

diên ra Kfr thi) 

a) Chun bj co' so' vt chá'tphtic vy K)) thi 
Giao cho Hiu tru'&ng 2 tru'ng THPT Cira Lô, Cira Lô 2 chun bj dy dü 

các ni dung sau: 
- Chun bj day dü Co s vt chit, trang thi& bj y t phic vii KS' thi: Diing 

cii do than nhit, dung djch rü'a tay sat khun, khu trang y t, 
- B trI ti mi di&n thi ngoài s phông thi chInh thiirc phài có them It nht 

01 phông thi dir phông; 01 phông thi cách ly dành cho các di tuç)'ng FO (b trI ti 
vj trI hçp iS', tách bit vói các phông thi khác trong diu kin thirc tin cüa dim 
thi). Tii các phông thi cách ly và phàng thi dir phông b trI 01 19 dung djch khfr 
khun (1oii xjt) d khir khun tii bài thi; bê trI thüng rác có np dy d dirng các 
d bão h phông djch sau mi bui thi; b trI 01 can b y t ben ngoài phông thi 
d hu'ng dn và xü iS' các quy trInh phông djch trong mi bui thi. 

- B trI thu'ô'ng trirc 01 nhân viên y tê/01 diem thi; 02 phông y t bao gôm: 
01 phông Y t d chãm soc süc khôe thông thuè'ng, 01 phông each ly Y t d 
chárn soc sñ'c khôe cho các d& tu'p'ng có yu t nguy co lien quan dn djch bnh; 

- Thirc hin v sinh toân b khuôn viên và khu vre tri.thng thi tru'ó'c ngày 
din ra các KS' thi; chi do các dim thi thirc hiên ye sinh lip h9c, ye sinh các b 
rnt tip xiic (bàn gh, cü'a ra vào, tay nm cira tui phông y t, các phông thi) sau 
khi kt thic rni bui thi; các phàng thi darn báo thông thoáng, ch ngi darn bão 
giãn each It nht 01 met giüa các thI sinh. 

b) B trI nhán ly'c tiê nhgn thOng tin ti! khai bOo y té', phOn logi cOc dO'i 
tuQ'ng tham gia K)) thi. 

- B trI nhân iirc: Chi diu dng nhü'ng can b, giáo viên, nhân viên darn 
bâo sirc khóe tharn gia k5' thi; B trI them tti mi dirn thi It nh.t 03 can b coi thi 
dir phông cho tru'ô'ng hçp trong dirn thi phát sinh can b coi thi, thI sinh dir thi 
duung tInh vó'i Covid-19. 

- ThI sinh, hçc sinh, can b, giáo viên, nhân viên tharn gia KS' thi chü dng 
tir khai báo y t cho Hi dng thi khi xác djnh bàn than nhirn Covid-19 (FO) hoc 
là ca bnh nghi ng. 

- Các dirn thi t chi'rc tuyên truyn, vn dng, rà soát, phân loi các di 
tu'Q'ng tharn gia KS' thi, can cir vào thông tin khai báo, tng hp s 1iu, eung cp 
danE sách các di tu'çing là FO, dôi tu'ç"ng ca bnh nghi ng gui v Phông Khâo thI 
và Kiêrn djnh cht lu'çng giáo dçic, hoàn thành truó'c It nhât 02 ngày din ra KS' thi 
và thu'ô'ng xuyên cap nht M sung danh sách các di tu'ng FO (nu co) dông thi 
thông báo danh sách các d& tucrng can tham gia tii phông thi each ly (phOng thi 
dânh cho déi tuçing FO). 
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1.1.2. Bô tri'plziro'ng an thi cizo CáC dái ticçrng FO, en bn1i nghi ngô 
- ThI sinh là FO dang thirc hiên cách ly và diu tij có nguyen v9ng tham dir 

kST thi, yêu cu phâi dam bão có dü sirc khóe d tham di,r kS'  thi; dan xin dir thi có 
xác nhn dng cüa phi huynh hoc ngu'è'i giárn h; có bàn cam kt tuân thu các 
quy dnh phông chng dch bnh Covid-19 thI t chirc thi ti phông thi cách ly; 

- DM tu'yng ca bnh nghi ngô' (co biu hin ho, s&, khó th...) b tn thi t?i 
phông thi dir phông. Trong truô'ng hçp vic b trI phông thi dir phông cho các thi 
sinh nay gp khó khàn, vuó'ng rnc, Tru'&ng Dim thi to chic xét nghirn kháng 
nguyen (test nhanh) cho thI sinh vào ngày 06/7/2022 d lam can cir b trI phông 
thi, nhu sau: 

+ ThI sinh thuc din ca bnh nghi ngè' có kt qua test nhanh am tInh ducic 
dr thi ci11ng vói các thI sinh không bj ành hu&ng bO'i djch Covid-19; 

+ ThI sinh thuc din ca bnh nghi ngO' có k& qua test nhanh duang tInh 
du'çyc Tru&ng Dim thi b trI thi cüng vói thI sinh thuc din FO tti phông thi cách 

ly. 
- Yêu cu thI sinh thuc ca bnh nghi ngô', ca bnh FO, phái thrc hin 

nghiêm các bin pháp phông, chng djch Covid-19 khi dn dir thi ti di&n thi và 
trong qua trInh di chuyn tir no'i dn nai dir thi và ngu'9'c lcd nhu. deo khu trang, 
thu'ô'ng xuyên nira tay vfd xà phông và nuó'c scWdung djch sat khun tay nhanh, 
hmn ch tOi da tiêp xuc gn vó'i ngu'ii khác (chi du'ç'c phép bO 1du trang khi that 
sir cn thi& và phài du'çic 5ir cho phép cüa can b coi thi). Vic di chuyn cüa thI 
sinh tr dim each ly dn dim thi do ph huynh h9c sinh chju trách nhirn b trI 
phu'ang tin dam bâo an toàn phông chng dch. 

- Tru&ng Dirn thi can cu vào tInh hInh thic t, có phu'ang an b tnI dU can 
b coi thi và can b giám sat d t chuc thirc hin nhirn vii coi thi tcd  các phông 
thi dânh cho thI sinh thuc din FO và ca bnh nghi ngO' darn bào hçip 1, dung quy 
ch trong tü'ng buèd thi. Can b coi thi, can b giám sat ti phông thi cách ly di 
vói ca bnh FO và phông thi di.r phOng di vi ca bnh nghi ng không lam nhirn 
viii ti các phông thi khác cüa dirn thi. ThI sinh dir thi ti phông thi dçr phông và 
each ly du'gc dánh sO thu tir rnO'i; theo do, v trI cüa thI sinh duçc sp xp phu hçp 
vói quy djnh dánh s báo danh cüa Dim thi. Hithng dn thI sinh tcd  các phông thi 
nay ghi dung thông tin Ca nhân tnên Giy báo dr thi vào giy thi/Phiu trã 1i tnc 
nghim. 

- Yeu c.0 déd vó'i can b coi thi và can b giárn sat tcli  các phông thi dành 
cho thI sinh thuc din FO và phông thi dânh cho di tu'gng ca bnh nghi ng phâi 
nic trang phiic phông chng djch và phãi thirc hin tt các bin pháp phông 
chéng djch trong suOt qua trInh lam thU t'ic thi và coi thi. 

- Di tuçYng Fl có khai báo y t, tInh trtng st'rc khOe binh thung, không 
triu chU'ng du'gc tham di,r KST thi cling vi các thI sinh không bj ãnh hiRing bii 
dich Covid-19. 
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2. Trong các ngày thi 
2.1. Thii'c hin các diu kiin phông, chông dlch  khi tham gia Ky' thi 
a) Di vó'i các this/ui, 
- Thiic hiên tu khai báo y t tnró'c khi den diem thi; 
- Deo khu trang, rra tay, sat khun tay bang dung djch khà khun trong 

su& thô'i gian dirn thi; 
- Khi có các du hiêu bt thuà'ng v sirc khôe (st, ho, khó thi...) thI sinh 

phái báo ngay cho can b lam thi d tham mu'u xfr IS'  kjp tho; 
- ThI sinh không du'cic t tp dông ngui trong qua trInh tham gia KS'  thi, 

darn bão giãn cách phü hcp. 
b) DJi vói can b3, giáo viên, u/ian viên lain cong tdc thi 
- Thuc hiên tu khai báo y t tru'ó'c khi den diem thi; 
- Deo ldiu trang, rira tay, sat khuân tay bang dung dch khü khun truó'c 

khi vào truông thi và phông thi; 
- Trong qua trInh lam nhirn vi, kjp thai phát hin thI sinh có du hiu bt 

thuô'ng v sirc khóe (s&, ho, khó th&...) phái báo ngay cho Trithng Di&ii thi và 
can b Y t d có phioiig an xir iS' kjp thi; 

- Can b, giáo viên, nhân viên trong qua trInh lam nhirn vii dam bào gian 
cách phii hcp. 

- Can b coi thi phát hin là FO, không du'çic lam nhirn viii coi thi; yeu cu 
giri dan xin nghi coi thi, giy xác nhn là di tisçYng FO cüa Co quan y t cho lành 
do nhà tru'ng/Tnthng Di&rn thi d báo cáo Si Giáo diic và Dào tio (qua Phông 
Khão thI và Kirn djnh ch.t lu'gng giáo dc) cir can b coi thi thay th. 

2.2. Phu'o'ng an xr 1 các tInh huông (nu co) xãy ra trong khi thi. 
a) Di vói thI sinh có du hiu bt thuing v sirc khöe biu hin nhim 

Covid-19 (s&, ho, khó tho!...) thI can b y t thirc hin các bin pháp nghip vi1, 

xét nghim nhanh Covid- 19. Sau do dixa thI sinh sang phông thi dir phông và thc 
hin quy trmnh t chirc thi cüa phông thi dir phông và tip tc t chirc thi bInh 
thuông theo ljch, dông thi Trung Dim thi báo cáo Ban Chi do thi cüa tinh. 

b) Di vôi can b coi thi có du hiu bt thithng v src khôe (s&, ho, khó 
th...) trong qua trInh dang t chirc thi thI can b y t thirc hin cho sang phông 
each ly y t, khám sang 19c, xét nghim nhanh Covid-19. Tru*ng  Dim thi cir can 
b dir phông thay th coi thi. Nu kt qua nghi ng hoc duung tInh vó'i SARS-
CoV-2 thI báo cáo ngay cho Ca quan y t dja phuang, tin hânh t chirc trin khai 
bin pháp cách ly, diu trj theo quy djnh. 

c) T ch(rc phu'o'ng an giao nhn d thi và thu bài thi cüa các phông thi dr 
phông, cách ly tçti rni Dirn thi darn bão yêu câu phông, chng djch Covid-19. 
Khi ht gR lam bài, can b coi thi tti các phông thi dir phông, cách ly thu bài thi, 
sp xp, kim dm bài thi cüa thI sinh; sau do, ciing can b giám sat niêrn phong 
tiii dimg bài thi ci1a phông thi và khfr khun d bàn giao nguyen tñi dirng bãi thi 
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dã niêm phong cho Tru'óng Dirn thi ngay khi kt thiic rni bui thi. Tnrô'ng 
Dirn thi bàn giao riêng các tüi bài thi nay cho Chü tjch Hi dng thi cLIng vói 
vic bàn giao bài thi cüa Dirn thi. 

III. TO CHIC THçC HIN 
1. Dôi vó'i Ban chi aao K)' tlii 
- Tang cuèng cong tác tuyên truyn v cong tác phông chng djch bnh 

Covid-19 truâc, trong K5' thi. 
- Hthng dn, chi dao các dan vj có can b, giáo viên, nhân viên và h9c sinh 

tharn gia KS'  thi khai báo y t, tng hçip, phân 1oi di tuçng di vôi toàn b can 
b, giáo vien, nhân viên và h9c sinh tharn gia K5' thi bng các hInh thüc phü hp 
vi dan vi. 

- Chi dao, kiêrn tra, chun bj t& các diu kin phông, chng djch tti các 
dirn thi d xir iS' kp thôi các tInh hung phát sinh. 

- Giao trách nhirn cho Truing dirn thi, các Ban cfia Hi dng thi t chüc 
thirc hin các bin pháp dam bão phông, chng djch ti dirn thi mInh ph trách. 

2. Dôi vó'i Phông Y tê. 
- Phi hpp chat ch vd Ban chi do KS'  thi trong qua trInh t chirc K5r thi 

theo nhirn vii duc phân cong trong Ban chi do thi Thj xã. 
- Chi dto TTYT Thj xã, trirn y t phu'èng phéii hcip vói các dirn thi dam 

báo cong tác phông chng djch bnh, xi'r iS' các tInh hung phát sinh trong các k5' 
thi, ph& hgp huó'ng dn và h trçY nhân 1irc y t, thit b y t cho các dim thi. 

3. Các diem thi: 
Can cir K hoich nay, xây dirng Kê hoch cii the d thçrc hin nhirn vii 

phông, chng djch trong t chüc KS'  thi. 
Trên day là K hoch Dam bão an toàn phông, chng djch bnh Covid -19 

trong KS'  thi t& nghip trung h9c ph thông nárn 2022 trên dja bàn thj xà Cü'a 
Lô./. 

Noi n/ian: 
- So GD&DT (B/c); 
- ThuOng vi Thj üy (B/c); 
- Chi tjch, các PCT UBND thj x; 
- ThOnh viên Baii clii dao; 
- Các phOng, ban, ccown vi có 1in quail; 
- UBND các phuông; 
- Các truOng THPT, TTGDTX sO 2 tinli Ngh An; 
- Luu: 

Hoàng Van Phuic 
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