ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 191 /KH-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ba Đình, ngày 15 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH
Bảo đảm Y tế, phòng, chống dịch cho Kỳ thi vào lớp 10 và
tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 2480/KH-SYT ngày 03/6/2022 của Sở Y tế Hà Nội về
đảm bảo Y tế cho kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phố thông trên địa bàn
thành phố Hà Nội năm 2022; Hướng dẫn liên ngành số 2564/HDLN-YT-GDĐT
ngày 10/6/2022 về công tác phòng, chống dịch cho kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn
thành phố Hà Nội; Để đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh COVID-19
cho các kỳ thi, UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch bảo đảm y tế, phòng, chống
dịch cho Kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn quận Ba
Đình năm 2022 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận Ba Đình
trước, trong và sau các kỳ thi.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19; vệ sinh chất lượng nước và an toàn vệ sinh
thực phẩm trước, trong và sau các kỳ thi.
- Bố trí đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị đáp ứng kịp thời công
tác sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ nhân dân, thí sinh và người nhà tại
các điểm thi trên địa bàn quận.
- Các Hội đồng thi xây dựng phương án cụ thể về công tác phòng, chống dịch
cho điểm thi. Thực hiện đầy đủ các nội dung về phòng, chống dịch phục vụ các điểm
thi theo hướng dẫn của thành phố.
- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp đảm
bảo y tế, phòng chống dịch bệnh như: truyền thông, chia sẻ thông tin, tổ chức triển
khai các hoạt động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động phòng
chống dịch tại các điểm thi.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác vệ sinh
môi trường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh chất
lượng nước trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực có tổ chức thi; Chủ động sẵn sàng ứng
phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt.
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3. Tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh; bố trí đầy đủ nhân lực, phương
tiện, thuốc, trang thiết bị để đảm bảo công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục
vụ thí sinh, người nhà và các lực lượng tham gia kỳ thi.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế
- Tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch và các văn bản bảo đảm y tế,
phòng, chống dịch cho Kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa
bàn quận Ba Đình năm 2022.
- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Y tế quận và các đơn
vị liên quan biên tập tài liệu, thông tin hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp vệ sinh
môi trường, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống nắng nóng,
sốc nhiệt; hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh
doanh, chế biến thực phẩm, tuyên truyền cho người dân, thí sinh và người nhà lựa
chọn thực phẩm an toàn và các biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động phòng, chống dịch, công
tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, địa điểm cung
cấp dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận đặc biệt tại các điểm thi.
2. Trung tâm Y tế quận
- Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh để tham mưu kịp thời UBND quận
trong công tác phòng chống dịch; Tổ chức tập huấn chuyên môn cho thành viên các
đội, cho cán bộ, nhân viên y tế, các phường về công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19 tại các địa điểm thi. Hướng dẫn đơn vị phụ trách các điểm thi thực hiện
đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19; thực hiện
khử khuẩn môi trường, lau khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và bố trí đầy
đủ khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh và các biện pháp phòng chống dịch khác tại
các điểm thi.
- Phối hợp với phòng Y tế, các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận chỉ
đạo các cơ sở y tế trên địa bàn chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh
chóng cho những thí sinh bị ốm, bị tai nạn xảy ra trong những ngày thi để thí sinh
được áp dụng chính sách theo Quy chế thi.
- Phân công cán bộ y tế thường trực giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh
tại các điểm thi. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế, Trạm Y tế bố trí nhân
lực đảm bảo mỗi điểm thi ít nhất 2 cán bộ y tế có mặt trong suốt thời gian diễn ra kỳ
thi để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh
- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị
thiết yếu đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch phục vụ Kỳ thi.
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- Hướng dẫn các điểm thi bố trí các phòng thi cho các thí sinh là F0 có nguyện
vọng tham gia kỳ thi và các thi sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả xét
nghiệm test nhanh dương tính với COVID-19.
- Chuẩn bị đội cấp cứu cơ động để ứng trực khẩn cấp trong các tình huống
thảm họa, ngộ độc… phục vụ cho các thí sinh, người nhà và các lực lượng khác tham
gia kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn quận năm 2022.
- Phối hợp với Phòng Y tế và Phòng Văn hoá & Thông tin quận biên soạn tài
liệu và hướng dẫn UBND các phường tăng cường công tác truyền thông phòng,
chống dịch bệnh.
- Phối hợp với UBND các phường có địa điểm thi, các điểm thi thực hiện khử
khuẩn, vệ sinh môi trường trước và sau kỳ thi.
- Thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh đến các Hội đồng thi, triển khai các
biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Chủ động phối hợp với các Hội
đồng thi kiểm tra việc đảm bảo nước uống, ánh sáng, thông gió và các điều kiện khác
phục vụ cho thí sinh trong các kỳ thi.
- Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng,
chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm tại các điểm thi.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo dịch theo quy định.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với ngành Y tế, UBND các phường và các đơn vị liên quan thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức Kỳ thi theo
hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, đảm bảo an toàn cho các thí sinh, cán bộ
và những người tham gia kỳ thi; có phương án dự phòng trong công tác tổ chức thi
và tuyển sinh, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
- Phối hợp với các đơn vị, UBND phường có điểm thi, các trường có điểm thi
chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn trong các kỳ thi.
- Chỉ đạo các trường tập huấn, thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng,
chống dịch đặc biệt là dịch COVID-19 cho học sinh, người nhà thực hiện nhằm chủ
động thực hiện tốt kỳ thi.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại
các điểm thi.
4. Công an quận
- Chỉ đạo công an phường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tại các
điểm thi trên địa bàn quận. Phối hợp hướng dẫn thí sinh tham gia thi đảm bảo công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định,
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- Chủ động xây dựng phương án và an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại
các điểm thi.
- Phối hợp với các đơn vị trong các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch
bệnh và theo chức năng của ngành quản lý.
5. Phòng Văn hoá và thông tin
- Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo và các
đơn vị liên quan thông tin kịp thời diễn biến dịch bệnh; biên tập tin, bài truyền thông
đăng trên Cổng thông tin điện tử quận và hướng dẫn UBND các phường, các trường
tuyên truyền thường xuyên về vệ sinh môi trường, các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh, an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ
thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND quận bố trí kinh phí cho công tác tổ chức, triển khai hoạt
động phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn quận
Ba Đình năm 2022. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán và sử dụng kinh phí,
thanh quyết toán đúng quy định.
7. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận
- Phối hợp với ngành Y tế, Giáo dục- Đào tạo chỉ đạo đoàn viên, thanh niên
tham gia, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi thực hiện công tác phòng,
chống dịch; đảm bảo trật tự, an toàn cho kỳ thi.
- Tổ chức hỗ trợ các điểm thi trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch (khi
cần thiết).
- Triển khai chương trình “Sinh viên tình nguyện:, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ
các Điểm thi đảm bảo trật tự, an toàn; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn
trong đi ại, ăn, ở tại các điểm thi theo hướng dẫn của Đoàn thành niên Cộng sản Hồ
Chí Minh thành phố Hà Nội.
8. Bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn
- Đảm bảo công tác bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 theo đúng quy
định và hướng dẫn của Bộ Y tế; Thực hiện mở rộng xét nghiệm đối với các trường
hợp nghi ngờ.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc điều trị, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất...
không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị trong thời gian diễn ra kỳ thi.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận để chủ động giám sát dịch, giám sát ca
bệnh, kịp thời cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng
chống dịch.
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- Phân công các đội cấp cứu cơ động gồm: 02 bác sỹ, 02 điều dưỡng, 01 lái xe
và 01 xe ôtô cứu thương thường trực tại đơn vị trong thời gian kỳ thi sẵn sàng tham
gia cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận
trong công tác cấp cứu, điều trị người bệnh phục vụ kỳ thi theo chỉ đạo của Thành phố.
9. Uỷ ban nhân dân 14 phường
- Chịu trách nhiệm toàn diện về phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung
học phổ thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022; Phối hợp với các đơn vị, lực
lượng thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch
bệnh đặc biệt là dịch bệnh COVID-19.
- Tăng cường tuyên truyền trên Tờ tin, hệ thống loa truyền thanh phường; Pa
nô, áp phích… về hướng dẫn công tác an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh
doanh, chế biến thực phẩm, tuyên truyền cho người dân, thí sinh và người nhà lựa
chọn thực phẩm an toàn và các biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận chỉ đạo Trạm Y tế phường tổ chức giám
sát chặt chẽ, phát hiện, khoanh vùng sớm khi có dịch bệnh.
- Huy động lực lượng các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia
công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được phân công, huy động cộng đồng duy
trì tổng vệ sinh môi trường đặc biệt tại các điểm thi trên địa bàn.
- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch
của phường đảm bảo “4 tại chỗ”.
10. Các trường có địa điểm thi: Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT
Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi, THCS Ba Đình, THCS Nguyễn Công
Trứ, THCS Thăng Long, THCS Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Tri Phương
- Thực hiện các nội dung theo hướng dẫn số 2564/HDLN-YT-GD ĐT ngày
10/6/2022 của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch cho
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Tuyên truyền trên bảng tin, hệ thống thông tin của nhà trường về các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi theo đúng quy
định hướng dẫn của Trung ương, thành phố.
- Phối hợp với UBND phường, Trung tâm Y tế quận thực hiện khử khuẩn, vệ
sinh môi trường trước và sau kỳ thi.
- Bảo đảm thông thoáng khí, đủ ánh sáng tại các phòng thi, phòng làm việc.
- Chuẩn bị nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, khăn giấy sạch, nhiêt kế điện tử
đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; bố trí thùng rác có nắp lật để ở những
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nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay. Trong trường hợp ở vị trí không bố trí
được nguồn nước thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh có nồng độ cồn
tối thiểu 60%.
- Chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh hoặc
cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi có biểu hiện sốt, ho, khó thở
và những bất thường khác.
- Các điểm thi sử dụng bình/chai nước uống cá nhân cho các thành viên, trong
trường hợp Điểm thi tổ chức ăn trưa cho các thành viên thì sử dụng hình thức suất ăn
cá nhân bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.
- Bố trí cán bộ y tế tại các Điểm thi để thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình
huống phát sinh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật
tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
Uỷ ban nhân dân quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết
quả thực hiện về UBND quận (thông qua phòng Y tế. Điện thoại: 04.3232.1993) theo
quy định để tổng hợp./.
Nơi nhận:

- UBND TP Hà Nội;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Sở Giáo dục và Đào tạo ;
- Thường trực QU-HĐND quận;
- Đồng chí Chủ tịch UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Các phòng, ban, ngành liên quan;
- UBND 14 phường;
- Các trường có địa điểm thi;
- Lưu: VT.
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