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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch 

  COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thƣờng xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH HẢI DƢƠNG 

 
 

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc 

triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử 

trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; 

Căn cứ Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 trong trường học; 

Căn cứ Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 112 /TTr-SYT ngày 25/02/2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá mức độ 

an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thƣờng xuyên trên địa bàn tỉnh Hải 

Dƣơng.  

 



2 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Thủ trƣởng các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các phƣờng, xã, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

 Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 2; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lƣu: VT, KGVX, (7). 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lƣơng Văn Cầu 
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BỘ TIÊU CHÍ 

Đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch 

  COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thƣờng xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2021của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương) 

STT Tên tiêu chí đánh giá Đạt 
Không 

đạt 

I TRƢỚC KHI HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG 

Tiêu 

chí 1 

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi 

trƣờng, an toàn thực phẩm, y tế tại trƣờng học 

(thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch 

sát khuẩn, nƣớc uống, nơi rửa tay bằng nƣớc 

sạch), chú ý đến các yếu tố liên quan đến ngƣời 

khuyết tật. 

    

Tiêu 

chí 2 

Xây dựng kế hoạch giáo dục, nuôi dƣỡng phù hợp 

với điều kiện thực tế của nhà trƣờng và thực tiễn 

dịch bệnh tại địa phƣơng. 

    

Tiêu 

chí 3 

100% trẻ em mầm non, học sinh (gọi chung là học 

sinh), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngƣời 

lao động của nhà trƣờng (gọi chung là cán bộ, 

giáo viên) thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân 

nhiệt ở nhà trƣớc khi đến trƣờng. 

    

Tiêu 

chí 4 

100% học sinh và cán bộ, giáo viên thực hiện việc 

đeo khẩu trang đúng cách trên đƣờng đến trƣờng. 
    

Tiêu 

chí 5 

Thực hiện vệ sinh, khử trùng trƣờng, lớp, đồ dùng 

học tập và phƣơng tiện đƣa đón (nếu có) theo 

đúng hƣớng dẫn của ngành y tế. 

    

Tiêu 

chí 6 

Có nhân viên y tế trƣờng học, trƣờng hợp chƣa có 

nhân viên y tế chuyên trách thì phải có nhân viên 

kiêm nhiệm công tác y tế đƣợc bồi dƣỡng nghiệp 

vụ theo quy định; phòng cách ly, phòng y tế đảm 

bảo theo quy định; có tổ chức tƣ vấn tâm lý học 

đƣờng. 

    

Tiêu 

chí 7 

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học sinh, cán 

bộ, giáo viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh 

và xây dựng phƣơng án xử trí trƣờng hợp có sốt, 

ho, khó, thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong 

trƣờng học. 
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STT Tên tiêu chí đánh giá Đạt 
Không 

đạt 

II KHI HỌC SINH ĐẾN TRƢỜNG 

Tiêu 

chí 8 

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đƣợc 

đo thân nhiệt trƣớc khi vào lớp học. 
    

Tiêu 

chí 9 

Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học 

đƣợc đón và giao nhận tại cổng trƣờng. Đối với 

ngƣời ngoài trƣờng vào liên hệ công tác, có khu 

vực đón tiếp riêng, thực hiện việc đo thân nhiệt và 

các biện pháp phòng dịch theo quy định. 

    

Tiêu 

chí 10 

Đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học, lớp 

học, phòng làm việc, phòng chức năng, phòng 

sinh hoạt tại nhà trƣờng theo quy định của Chính 

phủ. 

    

Tiêu 

chí 11 

Thực hiện đầy đủ theo quy định việc lau khử 

khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa 

tay, nhà vệ sinh, phƣơng tiện đƣa đón học sinh 

sau mỗi lần đƣa đón theo quy định, đeo khẩu 

trang đúng cách trong thời gian ở trƣờng. 

    

Tiêu 

chí 12 

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, rà soát và bổ sung 

kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật 

dụng cần thiết khác phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh để chuẩn bị cho buổi học tiếp 

theo. 

    

Tiêu 

chí 13 

100% học sinh cán bộ, giáo viên có điện thoại 

thông minh đƣợc cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của nhà 

trƣờng  thực  hiện  nghiêm  công  tác  kiểm  tra, 

giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các 

quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

    

III KHI HỌC SINH KẾT THÚC BUỔI HỌC 

Tiêu 

chí 14 

Bảo đảm 100% học sinh, cán bộ, giáo viên đảm 

bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ khi rời 

trƣờng trở về nhà. 

    

Tiêu 

chí 15 

Bảo đảm 100% học sinh mầm non và tiểu học 

đƣợc nhà trƣờng bố trí giao nhận đầy đủ. 
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ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN MỨC ĐỘ AN TOÀN 
 

1. Mức đánh giá và độ an toàn của trƣờng học: 
 

- Mỗi tiêu chí đƣợc đánh giá ở 2 mức: Đạt và Không đạt. Số tiêu chí Đạt 

càng nhiều, thì mức độ an toàn càng cao, trƣờng học càng an toàn, ngƣợc lại số 

tiêu chí Không đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng thấp, trƣờng học càng 

không an toàn. 

2. Phƣơng pháp đánh giá và xếp loại mức độ an toàn: 
 

a) Đánh giá lần lƣợt theo từng tiêu chí; các tiêu chí đạt khi và chỉ khi 

các nội hàm của tiêu chí đều đạt. 
 

b) Xếp loại mức độ an toàn: 
 

- Đạt từ 11 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 đƣợc 

đánh giá mức đạt thì trƣờng học đƣợc đánh giá đạt mức độ: Thực hiện tốt, trƣờng 

học an toàn. Khuyến nghị: Thƣờng xuyên kiểm tra để duy trì các tiêu chí đạt. 
 

- Đạt từ 8 đến 10 tiêu chí, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 10, 11 đƣợc 

đánh giá mức đạt thì trƣờng học đƣợc đánh giá đạt mức độ: Thực hiện khá, 

trƣờng học an toàn, đƣợc phép hoạt động và cho học sinh đi học trở lại, nhƣng 

phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí không đạt. 
 

- Đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trƣờng học đƣợc đánh giá đạt mức độ: Thực 

hiện chƣa tốt, trƣờng học không an toàn và không đƣợc phép hoạt động. 
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