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 KẾ HOẠCH 
Phòng, chống dịch Cúm A 

 
Thực hiện Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về phòng, chống dịch Cúm A trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch phòng, chống 
dịch Cúm A trong toàn trường như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh Cúm A để có hướng phòng và 
điều trị. 

2. Xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp mắc bệnh Cúm A không để dịch lây 
lan. 

3. Giảm thiểu tác động của dịch Cúm A đối với việc học tập, sinh hoạt và 
công tác của học sinh, sinh viên, viên chức và người lao động. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Nâng cao mức cảnh báo trong toàn Trường để học sinh, sinh viên, viên 
chức và người lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực chủ động thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch Cúm A. Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn 
biến dịch bệnh để kịp thời có kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa. 

2. Xây dựng tủ thuốc, trang thiết bị vật tư y tế nhằm phục vụ tốt cho việc sơ 
cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu trong nhà trường. Phát hiện sớm, có hướng 
phòng và điều trị kịp thời dịch bệnh khi xảy ra. Phối hợp với Trung tâm y tế dự 
phòng xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh.  

3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm 
đối với bếp ăn tập thể, thực hiện đúng quy định, quy trình chế biến thực phẩm, lưu 
mẫu thức ăn trước (thức ăn sống) và sau khi đã chế biến (thức ăn chín). Tăng 
cường kiểm tra, giám sát hệ thống máy lọc nước tinh khiết tại Ký túc xá. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra vệ sinh trường, lớp, các công trình vệ sinh. 

- Tổ kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra việc thực hiện các 
quy định đối với bếp ăn tập thể về nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, lưu 
mẫu thức ăn, các dụng cụ đựng thức ăn chín, kho chứa thực phẩm…, có kế hoạch 
kiểm tra thường xuyên, đột xuất để kịp thời khắc phục những vi phạm về vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện việc lấy mẫu nước từ nguồn nước sử dụng chế biến thực phẩm và 
hệ thống máy lọc nước tinh khiết làm xét nghiệm theo quy định. 
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- Thường xuyên kiểm tra tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác 
khám, chữa bệnh, bổ sung các loại thuốc thiết yếu nhằm kịp thời sơ cấp cứu cho 
học sinh, sinh viên, viên chức và người lao động trong Trường.  

2. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

- Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên nội trú về an toàn vệ sinh 
thực phẩm, bảo vệ nguồn nước sạch, vệ sinh cá nhân, các bệnh lây nhiễm, các bệnh 
liên quan đến môi trường, lối sống,…thực hiện tốt việc “ăn sạch, uống sạch, ở 
sạch”.   

- Chủ động giám sát, theo dõi sức khỏe học sinh, sinh viên nội trú để phát 
hiện sớm các trường hợp mắc bệnh Cúm A đầu tiên, thực hiện các biện pháp cách 
ly chặc chẽ trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, hướng dẫn học sinh, sinh 
viên thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. 

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh phòng ở của học sinh, sinh viên; tổ chức dọn 
vệ sinh quanh khu vực Ký túc xá, phát quang bụi rậm; chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ 
khu vực hệ thống máy lọc nước tinh khiết. 

- Khuyến nghị trong khu vực Ký túc xá không nên nuôi gia cầm vì đó là 
nguồn lây nhiễm bệnh Cúm A. 

3. Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên 

- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Cúm A; thông báo thường 
xuyên tình hình dịch bệnh khi xảy ra. 

- Phối hợp Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch thực hiện tổng vệ sinh toàn 
trường thường xuyên. 

4. Phòng Tài vụ 

Tham mưu kinh phí mua trang thiết bị y tế cần thiết, các loại thuốc thiết yếu 
cho công tác phòng, chống dịch Cúm A. 

5. Các Khoa chuyên môn 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh xưởng, lớp…, triển khai cho giáo viên chủ 
nhiệm tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Cúm A trong giờ sinh hoạt 
chủ nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên trong việc chủ 
động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Cúm A của Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị được phân công phối hợp thực hiện tốt nội 
dung kế hoạch này./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu; 
- Các đoàn thể; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, HC-QT (Mỹ Dung 02b). 

   KT. HIỆU TRƯỞNG 
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

  Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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