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Số:  93/PGDĐT-HCTC Tháp Mười, ngày 12 tháng 02 năm 2020 

Về việc hướng dẫn vệ sinh phòng, chống dịch 

bệnh trong trường học  
 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường. 

  

Căn cứ Công văn số 148/SGDĐT-CTTT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc hướng dẫn vệ sinh phòng, chống 

dịch bệnh trong trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười hướng dẫn 

vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong trường học như sau: 

I. Quy định về chế độ vệ sinh chung  

1. Khu vực học tập 

- Thực hiện việc quét dọn vệ sinh hằng ngày vào thời điểm trước và sau 

buổi học đối với các khu vực sử dụng chung như: hành lang, sân trường hoặc lối 

đi lại trong cơ sở giáo dục. Thường xuyên cắt tỉa, loại bỏ các cành cây gần 

phòng học tạo thông thoáng xung quanh khu vực học tập. 

- Tổng vệ sinh trường, lớp theo định kỳ tối thiểu 02 tuần/lần. 

- Không cho gia súc, gia cầm hoạt động trong trường học. 

- Không để tồn tại các yếu tố nguy cơ làm phát tán bệnh truyền nhiễm 

như: bụi rậm, vũng nước hoặc ao tù trong trường học. 

- Tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục vệ sinh phòng bệnh, rèn 

luyện nâng cao sức khỏe cho học sinh, cán bộ và giáo viên. 

- Tổ chức sử dụng các loại vắc xin, sinh phẩm phòng bệnh cho giáo viên 

và học sinh theo quy định của cơ quan y tế địa phương. 

- Tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng, xử lý môi trường theo quy định 

của cơ quan y tế địa phương. 

- Có hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. 

- Bảo đảm các điều kiện phòng hộ cá nhân khi có dịch bệnh truyền nhiễm 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

2. Đồ dùng học tập, phương tiện sinh hoạt 

2.1. Đồ dùng học tập của học sinh như: đồ chơi trẻ em, dụng cụ thực hành 

thí nghiệm sau khi kết thúc lớp học phải sử dụng nước khử trùng thông thường 

rửa, lau chùi sạch sẽ; đối với những đồ dùng học tập có cạnh góc cần phải xử lý 

ngâm trong nước sát khuẩn để đảm bảo khử trùng phòng các bệnh lây nhiễm. 

2.2. Bàn, ghế, đồ dùng học tập, đồ chơi, các phương tiện luyện tập thể dục 

thể thao phải đảm bảo các quy định về vệ sinh, thuận tiện cho việc làm vệ sinh 

và khử trùng; 
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2.3. Các vật dụng cá nhân dùng riêng như: giường, chăn, gối, khăn mặt, 

bát, đũa, thìa, cốc uống nước, bàn chải đánh răng cho từng học sinh, sinh viên ở 

nội trú, bán trú. 

3. Yêu cầu vệ sinh đồ chơi và dụng cụ học tập, sinh hoạt của học sinh 

3.1. Đồ chơi và dụng cụ học tập, sinh hoạt phải được giặt hoặc rửa sạch 

bằng xà phòng và nước nóng trên 50oC tối thiểu 2 lần/tuần. Đối với đồ chơi 

bằng các vật liệu như: bông, vải, len dạ hằng ngày cần làm sạch bụi bằng bàn 

chải, nếu có điều kiện có thể khử trùng bằng cách chiếu đèn cực tím. 

3.2. Nếu đồ chơi, dụng cụ học tập bị bẩn do phân, chất nôn thì phải được 

rửa sạch ngay bằng xà phòng và khử trùng theo quy định. 

3.3. Phòng ở của học sinh, giáo viên phải được làm vệ sinh hàng ngày hạn 

chế sự trú ngụ, sinh sôi của ruồi, muỗi, gián, chuột. 

3.4. Chăn màn, ga, gối, chiếu của trẻ phải được giữ vệ sinh sạch sẽ và 

thay giặt hằng tuần; ngoài giờ ngủ phải được gấp và cất gọn gàng. 

4. Khu vệ sinh 

- Khu vệ sinh phải có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn khác; Thiết bị vệ sinh (bồn cầu, chậu rửa tay), nền nhà, tường, máng 

tiểu phải làm bằng vật liệu dễ cọ rửa và được khử trùng thường xuyên. 

- Có đầy đủ dụng cụ, phương tiện riêng phục vụ cho việc làm vệ sinh 

và khử trùng. 

- Yêu cầu vệ sinh đối với khu vệ sinh: 

+ Phải được vệ sinh hàng ngày, riêng giấy vệ sinh không tự tiêu phải có 

dụng cụ chứa có nắp đậy và phải được thu gom, xử lý trong ngày. 

+ Việc sử dụng, bảo quản nhà tiêu phải thực hiện theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

+ Phân, chất nôn, đàm, bệnh phẩm của những người nghi ngờ hoặc mắc 

bệnh truyền nhiễm (nếu có) phải được xử lý theo quy định về xử lý chất thải 

trước khi đổ vào nhà tiêu. 

5. Vệ sinh nhà bếp, nhà ăn, căn tin  

- Nhà bếp, nhà ăn, căn tin được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh 

sáng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Có hệ thống cung cấp nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn.  

- Có phương tiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác, thực phẩm, 

thức ăn thừa.  

- Dụng cụ chế biến thức ăn và sử dụng trong ăn uống phải được rửa bằng 

nước sạch và chất tẩy rửa theo quy định của Bộ Y tế, lau khô và cất giữ ở tủ kín 

tránh chuột, gián và các côn trùng có hại khác. 
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- Sàn nhà, bếp, bàn ghế và các dụng cụ phục vụ cho việc ăn uống phải 

được lau, rửa hàng ngày bằng chất tẩy rửa và nước sạch; Hàng tuần, thực hiện 

tổng vệ sinh và khử trùng nhà bếp, nhà ăn, căn tin. 

II. Quy trình thực hiện vệ sinh phòng học 

1. Vệ sinh phòng học hàng ngày 

1.1. Đối với các trường mầm non: trước giờ học 20 phút hoặc sau khi 

tan học. Mỗi phòng học sử dụng khăn lau riêng. Các bước chuẩn bị:  

- Bước 1: Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết phục vụ vệ sinh.  

- Bước 2: Trang bị phương tiện phòng hộ cần thiết.  

- Bước 3: Lau các vật dụng, thiết bị trong phòng, cửa ra vào, tay nắm cửa 

bằng khăn ướt, lau lại bằng khăn khô; mở cửa sổ, cửa chính thông thoáng phòng 

học. 

- Bước 4: Lau bụi sàn bằng cây đẩy bụi.  

- Bước 5: Lau sàn nhà bằng dung dịch lau sàn có chất khử khuẩn thông 

thường (búi lau sử dụng trong diện tích 10 m2 hay thay ngay khi bẩn).  

- Bước 6: Thu dọn dụng cụ vệ sinh, để đúng nơi quy định.  

1.2. Đối với các trường TH, THCS, TH&THCS: trước giờ học 30 phút 

cần tổ chức cho học sinh vệ sinh sạch sẽ phòng học. Các bước chuẩn bị:  

- Bước 1: Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết phục vụ vệ sinh.  

- Bước 2: Trang bị phương tiện phòng hộ cần thiết.  

- Bước 3: Quét sạch bụi bám trên tường, bàn, ghế, cửa sổ, cửa ra vào, trên 

sàn, hành lang,...mở cửa sổ, cửa chính thông thoáng phòng học. 

- Bước 4: Dùng nước sát khuẩn thông thường lau sạch bàn, ghế cũng như 

quét dọn phòng học. 

- Bước 5: Thu dọn dụng cụ vệ sinh, để đúng nơi quy định.  

2. Vệ sinh hàng tuần  

- Thực hiện việc tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, khuôn viên nhà 

trường 1 lần/tuần. 

- Tổ chức quét dọn trần, tường phòng học, lau cửa kính, vệ sinh nền nhà 

và lau khô; giặt tất cả khăn, nệm, gối của trẻ (bậc học mầm non). 

* Các bước thực hiện tương tự vệ sinh hàng ngày. Lưu ý: vệ sinh từ trên 

xuống dưới, từ khu vực sạch đến khu vực bẩn theo 1 chiều.  

III. Vệ sinh cá nhân 

1. Rửa tay là cách làm đơn giản, tiết kiệm giúp bảo vệ sức khỏe và 

ngăn ngừa lây lan bệnh tật  
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1.1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Nếu không có 

xà phòng và nước sạch có thể dùng các sản phẩm rửa tay có chứa cồn (tối 

thiểu 60% cồn). 

1.2. Hướng dẫn rửa tay thường quy theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Theo 

công văn số 7517/BYT-Đtr ngày 12/10/2007 của Bộ Y tế), với các bước cụ thể 

sau: 

- Bước 1: Làm ướt hai lòng bàn tay bằng nước, lấy xà phòng vào lòng bàn 

tay. Chà 2 lòng bàn tay vào nhau. 

- Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. 

- Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các 

kẽ ngón. 

- Bước 4: Chà mu các ngón tay này lên lòng bàn tay kia và ngược lại (mu 

tay để khum khớp với lòng bàn tay). 

- Bước 5: Chà ngón cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại 

(lòng bàn tay ôm lấy ngón cái). 

- Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. 

Rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay. 

* Chú ý: Rửa tay ít nhất trong 30 giây, mỗi thao tác lặp lại ít nhất 5 lần 

2. Các thời điểm cần rửa tay 

- Trước khi ăn. 

- Sau khi đi vệ sinh (đại tiện và tiểu tiện). 

- Sau khi ho hoặc hắt hơi. 

- Sau khi chạm rác thải.  

- Sau khi chạm vào động vật, thức ăn gia súc hoặc chất thải động vật. 

- Trước, trong, và sau khi nấu ăn. 

- Trước và sau khi điều trị vết thương. 

- Trước và sau khi chăm sóc người ốm. 

3. Khi trẻ có triệu chứng hô hấp (ho, hắt hơi, chảy mũi) cần: 

- Dùng giấy lau tay che miệng và mũi khi ho hoặc nhảy mũi; Hoặc ho và 

nhảy mũi vào phía trên của tay áo; Không ho hoặc nhảy mũi vào bàn tay.  

- Bỏ giấy đã dùng vào thùng rác. 

- Không khạc, nhổ bừa bãi nơi công cộng. 

- Đeo khẩu trang đúng cách để tránh lây lan mầm bệnh cho cộng đồng.  

- Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc sát khuẩn tay nhanh với dung dịch 

có chứa cồn sau khi tiếp xúc với dịch tiết mũi họng.  
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Trên đây là Hướng dẫn vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong trường học 

của Phòng GDĐT huyện Tháp Mười./. 
 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND Huyện (báo cáo); 

- Lãnh đạo PGDĐT̉ (báo cáo); 

- Lưu: VT. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngô Thanh Sang 
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