
  

                                             
 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2021- 2022  

 
 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Đặc điểm chung của trường: 

- Năm học 2021-2022  trường THPT Nguyễn Chí Thanh có 36 CB, GV và NV 

và hơn 500 học sinh, chia làm 12 lớp. 

- Trường có 01 phòng Y tế với diện tích khoảng 20m2, có đầy đủ thiết bị, 

thuốc thiết yếu để phục vụ công tác sơ cứu, chăm sóc ban đầu cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh của nhà trường. 

- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có 11 phòng nội trú cho học sinh và 

khoảng hơn 120 học sinh ở trong khu nội trú của nhà trường.  

- Trường có 01 cán bộ Y tế chuyên trách, thường xuyên có mặt trong giờ hành 

chính để theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh. 

2. Thuận lợi: 

-  Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng phòng y 

tế học đường. 

-  Học sinh trong trường luôn có ý thức tự giác trong các hoạt động chăm sóc, 

bảo vệ sức khoẻ cho học tập và rèn luyện.  

- Trường có bàn ghế, bảng đúng quy cách (đã trang bị đủ 100% , đủ ánh sáng 

đảm bảo ấm về mùa đông và mát về mùa hè, có cửa kính, đèn, quạt ...) 

- Không gian trường rộng, thoáng mát, cây xanh bao quanh. 

- Trường có khu vệ sinh của thầy cô và trò riêng biệt và được quét dọn sạch sẽ 

hàng ngày 

3. Khó khăn: 

- Do đời sống của nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên chưa 

quan tâm đúng mức về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng của con em. 

- Phụ huynh chưa có thói quen, chưa quan tâm đến việc khám sức khỏe định kì 

cho con em mình. 

4. Vấn đề ưu tiên của công tác y tế trường học. 

- Sơ cứu ban đầu, khám sức khoẻ định kỳ. 

- Triển khai các chương trình y tế trường học. 

- Cập nhật thông tin mới nhất về các dịch bệnh (Bạch hầu, Covid19) để tuyên 

truyền tới toàn thể học sinh CB, GV, NV và HS trong nhà trường. 
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II. MỤC TIÊU TỔNG THỂ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH. 

1. Mục tiêu. 

1.1. Thực hiện quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích. Theo dõi chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh nhà trường. 

 1.2. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống 

các dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện các hoạt động khác 

về y tế trường học, thực hiện sơ cứu – cấp cứu ban đầu. 

 1.3. Quản lý chăm sóc sức khỏe học sinh, tổ chức khám sức khoẻ định kì cho 

học sinh, phân loại sức khoẻ,quản lý hồ sơ sức khỏe học sinh. Bảo đảm an toàn 

phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, thường xuyên có mặt trực tại phòng 

để sơ cứu kịp thời trường hợp các cháu tai nạn. 

1.4. Kết hợp với đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và giáo viên chủ 

nhiệm truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh dịch. 

1.5. Củng cố phát triển Hội chữ thập đỏ, khuyến khích học sinh và giáo viên 

tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo. 

2. Chỉ tiêu kế hoạch. 

- 100% có sổ theo dõi sức khoẻ, học sinh được khám sức khỏe định kỳ. 

- 100% học sinh được sử dụng nước sạch và đảm bảo đủ nước uống. 

- 100% không có học sinh bị ngộ độc thực phẩm. 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, được nghe truyền thông 

phòng bệnh, phòng chống HIV/ AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá, ma tuý, mại 

dâm, các loại bệnh dịch theo mùa… 

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đuợc chăm sóc sức khỏe ban 

đầu ngay tại trường. 

III.GIẢI PHÁP VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG. 

1. Các nhóm giải pháp lớn. 

1.1. Tổ chức chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, khám sức khoẻ định 

kỳ. 

1.2. Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, giáo dục sức khoẻ và thực hiện các 

chương trình y tế. 

1.3. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường truờng học. 

2. Nội dung hoạt động. 

2.1.Công tác sơ cấp cứu ban đầu tại trường. 

- Ngay từ đầu năm học mới nhân viên y tế chủ động đăng ký mua sổ  theo dõi 

sức khỏe  cho học sinh lớp 10. 

- Vào đầu năm học nhân viên y tế chủ động lên kế hoạch hoạt động cho năm 

học mới, chuẩn bị đầy đủ thuốc thiết yếu, trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác 

chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh toàn trường 

- Nhân viên y tế luôn trực tại phòng để sơ cứu kịp thời trường hợp các em học 

sinh bị tai nạn, chuyển bệnh viện những ca nặng. 



- Nhân viên y tế chủ động tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ do ngành y tế và ngành giáo dục tổ chức để phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ 

ban đầu học sinh. 

2.2. Công tác khám sức khoẻ định kỳ và quản lý sức khoẻ học sinh. 

- Nhân viên y tế nhà trường chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà 

trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh. 

- Sau khi tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh phải thông báo cho GVCN 

và phụ huynh biết được tình trạng sức khoẻ của con em mình để có biện pháp theo 

dõi và xử trí đối với các em có vấn đề về sức khoẻ. 

- Lưu sổ y bạ cho học sinh trong suốt quá trình học tập tại trường. 

2.3. Công tác phòng chống dịch bệnh và tăng cường sức khoẻ. 

- Chủ động lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong năm học, tuyên truyền 

hướng dẫn, nhắc nhở học sinh trong mỗi đợt dịch lưu hành tại địa phương. 

- Làm tốt công tác vệ sinh lớp học. 

- Tăng cường giám sát dịch bệnh trong nhà trường khi phát hiện có trường 

hợp nghi ngờ mắc dịch phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để xử lý kịp thời. 

- Kết hợp với Bí thư Đoàn TNCSHCM, GV thể dục hướng dẫn cho học sinh 

tập thể dục giữa giờ tăng cường sức khoẻ cho học sinh học tập. 

2.4. Công tác vệ sinh môi trường trong trường học. 

- Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường đề phòng dịch bệnh ngay từ đầu năm học 

mới. 

- Tăng cường vệ sinh môi trường, trường học đặc biệt là căng tin trường, 

thường xuyên nhắc nhở nhân viên căn tin, nhà bếp lau chùi khu bếp, những bề 

mặt hay tiếp xúc. Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra thực phẩm, lưu mẫu thức ăn 

nhà bếp nội trú theo quy định. 

-  Bố trí vòi nước đủ dùng cho học sinh rửa tay,cung cấp đủ xà phòng rửa tay, 

lớp học bảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng khí mát về mùa hè ấm về mùa đông. 

- Thường xuyên kiểm tra môi trường xung quanh trường học đảm bảo không 

có loăng quăng, không ứ đọng rác thải…trong trường học. 

- Thu gom rác thải hằng ngày đảm bảo không để tồn rác gây ô nhiễm môi 

trường ảnh hưởng đến việc học tập,sinh hoạt của học sinh. 

2.5. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ. 

- Nhân viên y tế thực hiện tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khoẻ tới cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; vận động học sinh tham gia đầy đủ bảo 

hiểm y tế. 

- Tích hợp, lồng ghép giáo dục, tuyên truyền các kỹ năng phòng chống tai nạn 

thương tích và phòng chống đuối nước cho học sinh vào các hoạt động dạy và học 

trong nhà trường. 

- Phối hợp với trạm y tế phường và cơ quan y tế tuyến trên để được hướng 

dẫn, cung cấp tài liệu truyền thông giáo dục sức khoẻ. 

2.6. Thực hiện các chương trình y tế học đường. 



-  Căn cứ chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, tham mưu tổ chức triển khai 

các chương trình chăm sóc sức khoẻ tại trường: Vệ sinh cá nhân, Vệ sinh môi 

trường, An toàn thực phẩm, phòng chống bệnh dịch,tật học đường, phòng chống 

HIV/ AIDS, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, chất kích thích.... 

-  Nhà trường luôn có nhân viên y tế trực tại phòng để chăm sóc sơ cứu kịp 

thời trường hợp các em bị tai nạn, ốm đau. Luôn triển khai kịp thời các hoạt động y 

tế, các chiến dịch tuyên truyền phòng bệnh kịp thời đến các em học sinh trong 

trường. 

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

 

Tháng/năm Nội dung công tác 

8-9/2021 

- Lên kế hoạch công tác y tế, kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho 

năm học. 

- Quét dọn lau chùi sàn nhà, tủ  thuốc, tổng dọn vệ sinh các phòng 

làm việc, trường học. 

- Kiểm kê lại thuốc còn tồn trong hè. 

- Mua sắm thuốc và dụng cụ y tế để phục vụ cho năm học 2021- 

2022. 

- Xây dựng tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cứu kịp thời khi có tình 

huống đau ốm xảy ra với học sinh. 

- Thành lập Ban Ban Chỉ đạo công tác y tế  trường học trường học. 

- Triển khai việc thu nộp BHYT, BHTT. 

- Thường trực phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

10/2021 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Khám sức khỏe ban đầu cho học sinh toàn trường. 

- Kịp thời thăm khám và điều trị cho các trường hợp học sinh bị 

bệnh. 

- Kiểm tra độ chiếu sáng trong từng phòng học. 

- Phát động phong trào bảo vệ sức khỏe giáo viên, học sinh trong 

toàn trường. 

- Tuyên truyền phòng chống bệnh mùa đông. 

- Tuyên truyền, giáo dục các em HS về công tác bảo vệ nguồn nước 

sạch và công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường học tập 

lành mạnh, xanh- sạch- đẹp- an toàn. 

- Tuyên truyền vận động vệ sinh an toàn thực phẩm bằng công 

nghệ Ozone-Anio. 

11/2021 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Tiếp tục phòng tránh bệnh mùa đông. 

- HS dọn vệ sinh,  phát quang bụi rậm tránh dịch bệnh. 



Tháng/năm Nội dung công tác 

12/2021 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Tuyên truyền tạo nhận thức về môi trường trong nhà trường, tất 

cả các lớp đều thực hiên tiêu chí xanh- sạch- đẹp- an toàn. 

- Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh 

không xả rác bừa bãi. 

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường. 

- Thu thập những thông tin mới, cập nhập thuốc mới kịp thời. 

- Vệ sinh phòng làm việc sạch sẽ gọn gàng. 

01/2022 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khoá theo chuyên đề phù 

hợp với từng thời điểm của chương trình y tế quốc gia. 

02/2022 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Tuyên truyền giáo dục phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn 

xã hội một cách đa dạng thiết thực và có hiệu quả. 

- Kiểm tra vệ sinh môi trường và tình hình sức khỏe học sinh sau 

nghỉ Tết. 

03/2022 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Luôn có kế hoạch khám cho hoc sinh khi thời tiết thay đổi, 

chuyển mùa. 

04/2022 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường. 

- Tuyên truyền giáo dục học sinh phòng chống bệnh trong mùa hè. 

05/2022 

- Thường trực sơ cấp cứu ban đầu, phòng chống dịch bệnh Bạch 

hầu, Covid-19. 

- Tuyên truyền "Tuần lễ không hút thuốc lá" trong Cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh nhà trường phòng chống tác hại của 

thuốc lá, chú trọng xây dựng mô hình"Trường học không thuốc lá" 

- Hướng dẫn học sinh tự bảo vệ sức khoẻ khi về nghỉ hè. 

V. VỀ KINH PHÍ 

- Sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ cho công tác y tế trường học theo thông 

tư hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. 

- Sử dụng kinh phí trích lại từ quỹ Bảo hiểm y tế một cách hợp lý đúng quy 

định. 



- Tích cực vận động kinh phí từ các nguồn tài trợ của cá nhân và tổ chức xã 

hội. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          -Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế  trường học. 

- Nhân viên y tế xây dựng kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ y tế của trường 

học. 

- Các tổ chức trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận liên quan 

có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện cho cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ. 

Trên đây là kế hoạch y tế năm học 2021- 2022 trường THPT Nguyễn Chí 

Thanh, nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ những nội dung 

nêu trên chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để triển khai cụ 

thể các nội dung đã đề ra. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc cần báo cáo về 

lãnh đạo trường để kịp thời giải quyết./ 
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