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       Thanh Thủy, ngày          tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Đảm bảo công tác Y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học và 

 tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 

  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1349/KH-SYT ngày 01/6/2021 của Sở Y tế Phú 

Thọ về việc Đảm bảo công tác Y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học và tuyển 

sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Thanh 

Thủy xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, kỳ thi tốt 

nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 (gọi tắt là 

Hội đồng thi) trên địa bàn huyện Thanh Thủy. 

2. Yêu cầu 

- Có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa phòng Y tế, Trung tâm Y tế, 

phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, điều 

hành, phân công nhiệm vụ đảm bảo y tế phục vụ Hội đồng thi. 

- Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng sơ cứu, cấp 

cứu, chuyển tuyến, chăm sóc y tế cho thí sinh dự thi, cán bộ, giáo viên và các lực 

lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi, cũng như công tác phòng chống dịch trong 

thời gian tổ chức kỳ thi. 

- Chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19, thực hiện các 

phương án phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn và hiệu quả, có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa Hội đồng thi và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các 

xã, thị trấn để tổ chức thực hiện.  

- Thực hiện kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các điểm 

thi, các nhà hàng, quán ăn, thức ăn đường phố phục vụ thí sinh và người nhà thí 

sinh trong thời gian tổ chức kỳ thi. Kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh hoặc 

ngộ độc thực phẩm xảy ra. 
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022: 

- Thời gian tổ chức: 04 ngày, từ ngày 09/6/2021 đến ngày 12/6/2021. 

- Địa điểm: Trường THPT Thanh Thủy và Trường THPT Trung Nghĩa. 

2. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021: 

- Thời gian tổ chức: 04 ngày, từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021. 

- Địa điểm: Trường THPT Thanh Thủy và Trường THPT Trung Nghĩa. 

 III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Phòng Y tế 

 - Xây dựng Kế hoạch Đảm bảo công tác Y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp 

trung học và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn 

huyện. 

 - Tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề, các tình huống phát sinh trong công tác 

bảo đảm y tế phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn. 

 2. Trung tâm Y tế 

  2.1. Thành lập Nhóm điều phối công tác bảo đảm y tế phục vụ kỳ thi và 

tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021. 

- Thành phần Nhóm điều phối gồm 01 đồng chí lãnh đạo (Trưởng nhóm), 

các thành viên là lãnh đạo các khoa, phòng liên quan. 

- Nhóm điều phối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên nắm bắt kịp thời, xử lý 

hoặc tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các vấn đề, các tình huống phát sinh 

trong công tác bảo đảm y tế phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn 

huyện; điều tiết hoạt động phòng chống dịch và cấp cứu. 

2.2. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 

- Theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng thực hiện 

các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau thời gian 

tổ chức thi (ô tô cứu thương, máy đo thân nhiệt, cơ số thuốc, dịch truyền...). Rà soát, cập 

nhật danh sách các trường hợp thí sinh F0, F1 và F2 (nếu có) để tổ chức thi đảm bảo an 

toàn theo phương án của phòng Giáo dục và Đào tạo. Xử lý các tình huống phát sinh (nếu 

có) liên quan phòng chống COVID-19.  

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tiến hành lấy 

mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 cho lực lượng cán bộ, giáo viên tham gia phục 

vụ kỳ thi trước 02 ngày tổ chức thi (Trung tâm Y tế sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện 

sau khi có danh sách từ phòng Giáo dục và Đào tạo). 
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- Cung cấp trang phục phòng hộ cá nhân cho cán bộ làm công tác thi tại các 

điểm thi, phòng có thí sinh là F1 (nếu có). 

2.3. Thành lập các tổ thường trực phòng, chống dịch và cấp cứu: 

- Thành lập 01 Tổ thường trực cấp cứu lưu động làm nhiệm vụ thường trực tại 

TTYT sẵn sàng hỗ trợ các điểm thi trong cấp cứu, chuyển tuyến, hoặc xử lý các tình 

huống phòng chống dịch khi có yêu cầu.  

- Tổ thường trực gồm 03 cán bộ: 01 bác sỹ chuyên ngành Hồi sức tích cực, 01 

y sỹ hoặc điều dưỡng viên chuyên ngành Hồi sức tích cực, 01 ô tô cứu thương và lái 

xe; kèm theo đầy đủ trang thiết bị y tế, trang thiết bị phòng hộ cá nhân, thuốc, vật tư 

phục vụ phòng chống dịch và cấp cứu, chuyển tuyến. 

Thành lập và bố trí mỗi điểm thi 01 Tổ thường trực phòng, chống dịch và cấp 

cứu 

- Nhiệm vụ: Kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn phân luồng, hướng dẫn khai báo y 

tế; tham gia giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc tuân thủ đeo khẩu trang đúng cách, giữ 

khoảng cách và sát trùng tay. 

- Thường trực sơ cứu, cấp cứu, theo dõi sức khoẻ thí sinh, cán bộ thuộc lực 

lượng tổ chức, phục vụ kỳ thi; kết nối với Trung tâm Y tế để xử lý những trường hợp 

vượt quá khả năng trong thời gian diễn ra kỳ thi.  

- Số lượng mỗi tổ tối thiểu 05 người, với thành phần gồm: 

- 01 bác sỹ và 01 Y sỹ /hoặc điều dưỡng viên: có mặt tại điểm thi vào tất cả các 

buổi thi trước thời gian vào phòng thi từ 30 phút - 60 phút (tuỳ từng Hội đồng thi quy 

định) và thường trực toàn bộ thời gian diễn ra các buổi thi để thực hiện các nhiệm vụ 

nêu trên. 

- 03 nhân viên y tế thôn bản: có mặt tại điểm thi vào tất cả các buổi thi trước 

thời gian vào phòng thi từ 30 phút - 60 phút (tuỳ từng Hội đồng thi quy định) để tham 

gia thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt, phân luồng, hướng dẫn khai báo y tế, nhắc nhở 

đeo khẩu trang, sát trùng tay, giãn cách. 

- Cung cấp trang phục phòng hộ cá nhân cho cán bộ làm công tác thi tại các 

điểm thi, phòng có thí sinh là F1 (nếu có). 

2.4. Thành lập các Tổ đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Xây dựng Phương án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ kỳ thi. Hướng 

dẫn kiểm tra, giám sát, xử lý sự cố về an toàn thực phẩm.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm, việc chấp hành các 

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 



4 

 

 

 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Trung tâm Y tế hướng dẫn và 

chỉ đạo các Hội đồng thi: 

- Bố trí Phòng thường trực sơ cứu, cấp cứu tại mỗi điểm thi. 

- Cấp thẻ ra vào cho nhân viên y tế tham gia phục vụ tại các điểm thi. 

- Bố trí mỗi điểm thi sẵn sàng 01 phòng thi dự phòng cho các trường hợp 

thí sinh thuộc diện F2, F3 (nếu có) và những thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Phòng 

thi dự phòng cần được bố trí ở vị trí cách biệt tương đối với các phòng thi khác. 

- Bố trí các vị trí để dung dịch sát trùng tay nhanh, khẩu trang (dự phòng 

cấp cho những thí sinh không mang theo khẩu trang), bàn ghi chép tờ khai y tế... 

- Bố trí đầy đủ nước sạch, xà phòng rửa tay tại các phòng vệ sinh. 

- Bố trí lực lượng thực hiện phun hoá chất khử trùng, lau rửa các bề mặt 

nhiều nguy cơ như tay nắm cửa phòng thi/phòng vệ sinh, bàn ghế... ngay sau mỗi 

buổi thi. 

- Căn cứ số lượng thí sinh tại mỗi điểm thi, Hội đồng thi xác định thời gian 

phù hợp để bắt đầu thực hiện đo thân nhiệt, phân luồng, khai báo y tế,... cho các thí 

sinh dự thi. Thông báo thời gian đến tổ thường trực phòng chống dịch, các lực 

lượng phục vụ tại các điểm thi và toàn bộ thí sinh dự thi để chủ động và đảm bảo 

kịp thời gian tổ chức thi. 

 2. Phòng Y tế 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâmY tế huyện lấy 

mẫu xét nghiệm cho lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi trước 02 ngày tổ chức thi. 

3. Trung tâm Y tế  

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch 

chi tiết đảm bảo y tế phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh vào đại học, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021 để thống nhất chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ trên địa bàn. 

- Phân công Nhóm điều tiết đảm bảo y tế phục vụ kỳ thi của đơn vị. Thành 

lập các Tổ thường trực phòng, chống dịch và cấp cứu tại từng điểm thi và Tổ 

thường trực cấp cứu lưu. 

- Trường hợp có thí sinh thuộc diện cách ly y tế tập trung, điểm thi dự phòng 

sẽ được tổ chức tại Trường THPT Chất lượng cao Hùng Vương thành phố Việt 

Trì tỉnh Phú Thọ.  

- Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm tại các điểm thi. 
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4. Đài Truyền thanh - truyền hình  

- Tuyên truyền đến các thí sinh, phụ huynh và các lực lượng tham gia phục 

vụ kỳ thi, tuyển sinh năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh COVID-19. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị các phương án để kịp thời xử lý 

các tình huống ngộ độc xảy ra. 

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường trên địa bàn thời gian trước, 

trong và sau kỳ thi.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Đài Truyền thanh - truyền hình huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        /6/2021 của UBND huyện Thanh Thủy) 

 

I. Áp dụng đối với các phòng thi và các Điểm thi  

1.1 Thí sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi 

a) Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.  

b) Đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi.  

c)  Sát khuẩn tay nhanh bằng dung dung dịch sát khuẩn hoặc  rửa tay với xà phòng 

và nước sạch trước khi vào phòng thi và ngay sau khi ra khỏi phòng thi. 

d) Không khạc, nhổ bừa bãi. Bỏ rác, khẩu trang đúng nơi quy định. Dùng khuỷu 

tay che miệng và mũi khi hắt hơi, ho. 

đ) Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam 

Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ 

các ứng dụng này.  

e) Thông báo kịp thời với Ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

1.2. Đối với Hội đồng thi 

a) Bố trí phòng họp, phòng thi phù hợp đảm bảo thông thoáng, đảm bảo vị trí ngồi 

giữ khoảng cách ≥ 2m giữa các thi sinh dự thi. 

b) Kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử trùng phòng thi sau mỗi buổi thi. 

c) Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất như: tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, 

tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt 

bàn, các nút bấm điều khiển,...trước và sau các buổi thi hoặc khi cần thiết. 

d) Phòng thi đảm bảo thông khí bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, 

không nên sử dụng điều hòa, cuối buổi thi phải mở cửa phòng thi tạo sự thông thoáng 

lưu thông không khí. 

đ) Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng tại 

khu vực ra vào và trước cửa các phòng thi, bố trí đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực 

vệ sinh. 

g) Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng một lần cho  thí 

sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. 

h) Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. Hướng 

dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất 

thải. Dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải và tổng vệ sinh, khử khuẩn theo hướng dẫn 

sau mỗi buổi thi. 

k) Bố trí lực lượng đón tiếp, giám sát và đề nghị tất cả những người tham gia kỳ 

thi mang khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi 

vào phòng thi và sau khi ra phòng thi. 

m) Bố trí nhân lực tại cổng ra vào phối hợp cán bộ y tế để kiểm tra thân nhiệt, 

hướng dẫn y tế những nếu phát hiện trường hợp có sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc 

COVID-19 thì chuyển sang phòng cách ly tạm thời để xử lý và áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp. 
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 II. Áp dụng đối với các phòng thi có thí sinh F1 (nếu có)  

 2.1 Thí sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi 

a) Thực hiện đầy đủ các nội dung tại mục 1.1 phụ lục này. 

 b) Cán bộ thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi phải mặc trang phục bảo hộ cá 

nhân phòng chống dịch trong suốt thời gian coi thi và chấm thi. Thải bỏ trang phục 

phòng hộ theo đúng quy định chất thải nguy hại lây nhiễm vào thùng đựng chất thải có 

dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV2”. 

 c) Bài thi được đựng túi riêng, chấm riêng (có dãn cảnh báo có nguy cơ lây nhiễm 

SARS - CoV-2). 

 2.2 Đối với các Hội đồng thi 

 a) Thực hiện đầy đủ các nội dung tại mục 1.2 phụ lục này.  

 b) Bố trí phòng thi phù hợp theo phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 c) Xe đưa đón thí sinh dùng xe riêng, và phun khử khuẩn sau mỗi lần đưa đón thí 

sinh. 

 d) Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác đảm bảo vệ sinh. Hướng 

dẫn thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào thùng đựng chất 

thải có dán nhãn “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV2”. Dọn vệ sinh, thu gom, xử 

lý rác thải và tổng vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi buổi thi.   
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