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KHẨN 
 

                    Kính gửi:   

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/5/2021 về tăng cường chỉ đạo 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông năm học 2021 – 2022; căn cứ Kế hoạch số 797/KH-SGDĐT 

ngày 10/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 (sau đây gọi là kỳ thi); Sở Y tế 

hướng dẫn đảm bảo y tế,  phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho kỳ thi như sau: 

1. Công tác phòng chống dịch, bệnh COVID-19:  

1.1. Chuẩn bị tại điểm thi: 

- Mỗi đơn vị cấp huyện bố trí 01 điểm thi để tổ chức thi cho các trường hợp 

F1; bố trí 01 điểm thi dự phòng trong trường hợp điểm thi chính thức nằm trong 

vùng phong tỏa/cách ly y tế. 

- Tại mỗi điểm thi bố trí 01 – 02 phòng thi để tổ chức thi cho các trường hợp 

F2, các trường hợp ho, sốt,… 

  - Phun khử khuẩn toàn bộ phòng thi, phòng họp hội đồng,… 01 ngày trước 

ngày thi bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính. 

- Các điểm thi cung cấp đủ nước sạch, xà phòng, dung dịch khử khuẩn tay, 

khẩu trang y tế; vệ sinh môi trường khu vực thi sạch sẽ; bảo đảm thông khí phòng 

thi. Trước mỗi phòng thi, phòng họp hội đồng phải có dung dịch sát khuẩn tay có 

tối thiểu 60% nồng độ cồn; bảo đảm đủ nước uống cho thí sinh và cán bộ coi thi. 

- Chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân (trang phục phòng hộ, khẩu trang, 

găng tay, kính chắn giọt bắn) cho cán bộ coi thi tại điểm thi có các trường hợp F1. 

Chuẩn bị bình xịt/phun thông thường để phun khử khuẩn túi đựng bài thi tại các 

phòng thi có F1, F2.  

- Cán bộ, giáo viên và các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại điểm thi nếu 

đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp ho, sốt không điều 

động làm nhiệm vụ tại kỳ thi. 
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- Bố trí vị trí, dụng cụ đo thân nhiệt, phối hợp với cơ quan y tế địa phương  

để đo thân nhiệt cho tất cả thí sinh, lực lượng làm nhiệm vụ trước khi vào khu vực 

thi. 

1.2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các điểm thi thực hiện: 

1.2.1. Trong điều kiện bình thường mới: 

- Yêu cầu thí sinh, cán bộ coi thi, lực lượng làm việc tại điểm thi tuân thủ 

nghiêm túc mang khẩu trang đúng cách khi đến điểm thi và trong suốt thời gian 

thi, hạn chế tiếp xúc gần với người khác; tuân thủ sát khuẩn tay trước khi vào 

phòng thi, trước khi làm bài, trước khi nộp bài thi và trước khi ra về. 

- Phối hợp với các đơn vị y tế địa phương rà soát, lập danh sách thí sinh là 

các trường hợp F0, F1, F2 trong vòng 21 ngày có xác nhận của chính quyền địa 

phương gửi các điểm thi trước ngày 30/5/2021; tiếp tục rà soát, báo cáo các trường 

hợp phát sinh mới trước ngày thi 01 ngày.  

- Gửi danh sách các nhà hàng, khách sạn nơi bố trí ăn ở của cán bộ coi thi về 

Trung tâm Y tế tuyến huyện để thực hiện kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm; chủ động thông báo cho cán bộ y tế được cử làm nhiệm vụ tại các điểm coi 

thi, chấm thi, làm phách để đảm bảo công tác y tế. 

1.2.2. Trong trường hợp có thí sinh dương tính với SARS-CoV-2: 

a) Các trường hợp F0: Được miễn thi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

b) Các trường hợp F1:  

- Bố trí điểm thi riêng đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch như mục 2.1 

nêu trên, chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho lực lượng làm nhiệm 

vụ tại điểm thi; trong mỗi phòng thi bố trí thùng rác có nắp đậy, có đạp chân có lót 

túi để đựng toàn bộ chất thải, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 

SARS-CoV-2”; 

- Bố trí khoảng cách giữa các thí sinh tối thiểu 1,5 m;  

- Trước ngày thi 24h, thí sinh phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

và có kết quả âm tính; 

- Đưa đón thí sinh đến địa điểm thi bằng xe ô tô và phải đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch, bệnh COVID-19 trong quá trình vận chuyển.  

- Thí sinh mang khẩu trang đúng cách và thường xuyên, sát khuẩn tay trước 

khi vào phòng thi, trước khi làm bài, trước khi nộp bài thi và trước khi ra về. 

- Cán bộ coi thi mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với thí sinh, trước 

khi thu bài thi mặc trang phục phòng hộ, đeo khẩu trang, mang găng tay, sử dụng 

kính chắn giọt bắn. 

- Phun phử khuẩn bên ngoài túi đựng bài thi bằng dung dịch có chứa 0,05% 

Clo hoạt tính trước khi bàn giao cho Hội đồng thi. 

- Thu gom chất thải trong phòng thi và xử lý ngay, phun khử khuẩn phòng 

thi sau khi kết thúc mỗi buổi thi. 
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c) Các trường hợp F2, các trường hợp ho, sốt…:  Dự thi tại các phòng thi 

riêng trong các điểm thi chính thức, bố trí khoảng cách giữa các thí sinh tối thiểu 1 

m;  

- Thí sinh đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách, sát khuẩn tay trước 

khi vào phòng thi, trước khi làm bài, trước khi nộp bài thi và trước khi ra về. 

- Cán bộ coi thi mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với thí sinh. 

- Phun phử khuẩn bên ngoài túi đựng bài thi bằng dung dịch có chứa 0,05% 

Clo hoạt tính trước khi bàn giao cho Hội đồng thi. 

- Thu gom chất thải trong phòng thi và xử lý ngay, không được để lẫn với 

chất thải thông thường khác, phun khử khuẩn phòng thi sau khi kết thúc mỗi buổi 

thi. 

1.3. Trung tâm Y tế tuyến huyện 

- Chỉ đạo phun khử khuẩn toàn bộ phòng thi, phòng họp hội đồng,… 01 

ngày trước ngày thi bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính 

(Hướng dẫn cách pha tại Phụ lục 1). 

- Chỉ đạo Trạm Y tế cử cán bộ phối hợp với điểm thi đo thân nhiệt cho thí 

sinh và lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi trước khi vào khu vực thi. 

- Hướng dẫn,, giám sát các điểm thi cung cấp đủ nước sạch, xà phòng, dung 

dịch khử khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh môi trường sạch sẽ; bảo đảm thông 

khí phòng thi. Trước mỗi phòng thi, phòng họp hội đồng phải có dung dịch sát 

khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn; bảo đảm đủ nước uống cho thí sinh và 

cán bộ coi thi. 

- Hướng dẫn, giám sát, cán bộ coi thi, lực lượng làm việc tại điểm thi tuân 

thủ nghiêm túc mang khẩu trang khi đến điểm thi và trong suốt thời gian thi; sát 

khuẩn tay trước khi vào phòng thi và trước khi ra về. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế rà soát, lập danh sách thí sinh là các trường hợp F0, F1, 

F2 trong vòng 21 ngày có xác nhận của chính quyền địa phương, gửi các điểm thi 

trước ngày 30/5/2021; tiếp tục rà soát, báo cáo các trường hợp phát sinh mới trước 

ngày thi 01 ngày.  

2. Công tác đảm bảo y tế, sơ cấp cứu, an toàn vệ sinh thực phẩm: 

2.1. Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện: 

- Bố trí cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại mỗi điểm thi, điểm làm phách, điểm 

chấm thi (Danh sách cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các điểm thi theo Văn bản số     

1569/SYT-NVY ngày 19/5/2020 của Sở Y tế kèm theo), chuẩn bị đầy đủ cơ số 

thuốc, vật tư y tế để sơ cấp cứu các bệnh thông thường, chăm sóc sức khỏe cho thí 

sinh, cán bộ coi thi và giải quyết các tình huống đột xuất về y tế trong thời gian thi; 

chuẩn bị phương án dự phòng cấp cứu đông người nếu có sự cố xẩy ra; căn cứ tình 

hình thực tế và các quy định hiện hành xác nhận kịp thời, chính xác những thí sinh 

ốm đột xuất không thể dự thi theo đúng quy định. 
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- Quán triệt cho cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế 

trong kỳ thi phải bảo đảm thời gian, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quy 

định của Hội đồng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng 

thi và việc thi của học sinh. Chủ động liên lạc với Bệnh viện Đa khoa/Trung tâm Y 

tế để được hỗ trợ trong các tình huống vượt quá khả năng chuyên môn. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế nơi có tổ chức điểm thi sẵn sàng tham gia sơ cấp 

cứu khi có yêu cầu.   

- Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trước và trong 

thời gian thi, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh ăn uống những nơi tổ chức điểm thi, 

các nhà hàng, khách sạn nơi bố trí ăn ở của cán bộ coi thi. 

2.2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện đa khoa/trung tâm y tế có 

giường bệnh tuyến huyện: Bố trí các tổ cấp cứu ngoại viện và xe cứu thương, 

chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng phương án cấp cứu đông 

người khi xảy ra sự cố và hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ y tế tại các điểm thi khi 

có yêu cầu. Có phương án để sẵn sàng hỗ trợ các điểm thi, vận chuyển, tiếp nhận 

cấp cứu, điều trị khi có tình huống cần cấp cứu đông người 

2.3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Hướng dẫn, hỗ trợ các trung tâm y 

tế tuyến huyện bảo đảm an toàn thực phẩm trước và trong thời gian thi. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, giám sát 

các đơn vị thực hiện công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 

cho kỳ thi. Làm đầu mối theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác 

phòng chống dịch trong kỳ thi; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh về 

công tác đảm bảo y tế và phòng chống dịch trong kỳ thi để báo cáo Lãnh đạo Sở Y 

tế giải quyết. 

4. Công tác thông tin, báo cáo: Các trung tâm y tế tuyến huyện thường 

xuyên nắm bắt các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc đảm bảo y tế, 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho kỳ thi và phản hồi về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật qua số điện thoại đường dây nóng: 0961.202026 hoặc ThS. Từ Thị Thanh 

Hằng, Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học, số điện thoại: 0945. 

332346./. 
 

Nơi nhận  
- Như trên;                                                                                            

- UBND tỉnh (để báo cáo);                          

- Bộ Y tế (để báo cáo);                                        

- Ban Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện,TP,TX (p/h chỉ đạo);          

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;                                                                              
- Các TTYT tuyến huyện; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                                                                                                 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 Nguyễn Lương Tâm 
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Phụ lục 1: Hướng dẫn cách pha dung lịch khử khuẩn môi trường bằng 

Chlorine và hợp chất Chlorine  

Bảng 1. Lượng hóa chất chứa Clo để pha 10 lít dung dịch với các nồng độ 

Clo hoạt tính thường sử dụng trong vệ sinh bề mặt môi trường là  

Tên hóa chất (hàm 

lượng clo hoạt tính) 

Lượng hóa chất cần để pha 10 lít dung 

dịch có nồng độ clo hoạt tính Cách pha 

0,05% 0,25% 0,5% 1,25% 2,5% 

Cloramin B 25% 20g 100g 200g 500g 1000g Hòa tan hoàn toàn 

lượng hóa chất cần 

thiết cho vừa đủ 

với 10 lít nước 

sạch, ở nhiệt độ 

thường. 

Canxi HypoCloride 

70% 
7,2g 36g 72g 180g 360g 

Bột Natri Dichloro 

isocyanurate 60% 
8,4g 42g 84g 210g 420g 

 

- Các dung dịch khử khuẩn có Chlorine cần đạt nồng độ tối thiểu 0,05% 

(500 ppm) sau khi pha. Dung dịch pha 0,05% được sử dụng để khử nhiễm các bề 

mặt như sàn nhà, tường, trần nhà, bàn ghế... Với các phương tiện vận chuyển như 

xe cứu thương, cáng, vật dụng khác phải được phun khử khuẩn sau khi vận 

chuyển. 

- Lượng hóa chất chứa Clo cần để pha số lít dung dịch với nồng độ Clo hoạt 

tính theo yêu cầu được tính theo công thức sau: 

Lượng hóa chất (gam) = 

Nồng độ clo hoạt tính của dung dịch 

cần pha (%) x số lít 
x 1.000 

Hàm lượng clo hoạt tính của hóa chất 

sử dụng (%) 

* Hàm lượng Clo hoạt tính của hóa chất sử dụng luôn được nhà sản xuất ghi 

trên nhãn, bao bì hoặc bảng hướng dẫn sử dụng sản phẩm. 

Ví dụ: 

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Cloramin B 

25% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/25) x 1.000 = 200 gam. 

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Canxi 

hypocloride 70% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/70) x 1.000 = 72 gam. 

- Để pha 10 lít dung dịch có nồng độ clo hoạt tính 0,5% từ bột Natri 

dichloroisocianurate 60% Clo hoạt tính, cần: (0,5 x 10/60) x 1.000 = 84 gam. 
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