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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Sự bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của 

vi rút corona gây ra (COVID-19) đã được Tổ chức Y tế thế giới 

tuyên bố là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu (PHEIC) 

và vi rút này hiện đã lan ra hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ 

trên thế giới trong đó có Việt Nam. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn 

cho người học, giảng viên, viên chức và người lao động trong 

trường Đại học Ngoại thương là đặc biệt quan trọng, nhất là trong 

giai đoạn “bình thường mới” 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhằm đảm bảo an toàn 

khi tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo 

dục phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và góp phần giảm thiểu 

những tác động tiêu cực của dịch bệnh, duy trì việc dạy học và học 

trong các cơ sở giáo dục, Bộ giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu 

“Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong 

trường học” trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn Sổ tay được ban 

hành theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020. Tài 

liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường 

học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào 

tạo và Tổ chức Y tế Thế giới. 

Tài liệu này được hoàn thành trong thời gian ngắn nên chắc chắn 

không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, rất mong nhận được sự 

chia sẻ và góp ý về nội dung để tài liệu tiếp tục được bổ sung, hoàn 

thiện trong thời gian tới. 

NHÓM BIÊN SOẠN 
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1. Bệnh COVID-19 là gì? 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được thông báo về các trường 

hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Một loại vi rút corona mới 

được xác định là nguyên nhân gây bệnh vào ngày 7 tháng 01 năm 2020 và tạm thời được đặt tên là 

phiên bản 2019 của vi rút corona - nCoV (novel coronavirus) - tên bệnh được tạm thời đặt là bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 2019. 

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố chính thức tên bệnh là COVID-19, 

trong đó “CO” là chữ viết tắt của tên chủng vi rút CORONA, “VI” là viết tắt cho vi rút (virus), “D” 

là viết tắt cho bệnh (tiếng Anh là Disease) và 19 là năm 2019, năm phát hiện ra chủng vi rút mới này. 

Người được chẩn đoán mắc COVID-19 là ca bệnh nghi ngờ hoặc bất cứ trường hợp nào đã được 

khẳng định bằng xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại các phòng xét nghiệm do Bộ Y tế cho 

phép khẳng định. 

2. Tác nhân gây bệnh COVID-19 – Vi rút SAR-CoV-2 
Tác nhân gây bệnh COVID-19 là vi rút SARS-CoV-2 (tên gọi cũ là nCoV) là một chủng vi rút 

corona mới trước đây chưa từng được xác định trên người (Hình 1). Đến nay đã xác định được 6 chủng 

vi rút corona có khả năng lây nhiễm ở người và SARS-CoV-2 là thành viên thứ bảy. 

3. Phương thức lây truyền của bệnh COVID-19 

Vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể lây truyền từ người bệnh, người lành mang vi 

rút (gọi chung là người mang vi rút) sang người lành chủ yếu qua ba con đường sau: 

a. Vi rút SARS-CoV-2 lây trực tiếp từ người sang người qua những giọt bắn từ mũi hoặc miệng 

của người mang vi rút phát tán khi ho hoặc thở ra. Nếu hít hoặc nuốt phải những giọt bắn có chứa vi 

rút SARS-CoV-2 sẽ có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Đến thời điểm này, hình thức trên được coi là đường 

lây lan chính của bệnh. 

Hình 1. Hình thái và cấu trúc vi rút SARS-CoV-2 
(Nguồn: Some Weird Truths About Viruses, And The COVID-19 Virus, Fobes) 

b. Vi rút SARS-CoV-2 nhiễm vào người lành do tiếp xúc với các vật thể có SARS-CoV-2 trên 

bề mặt. Những giọt bắn do người mang vi rút phát tán khi ho, hắt hơi, thở ra, rơi xuống các vật thể 

và các bề mặt xung quanh người. Những người khác chạm vào những vật thể hoặc bề mặt này, sau đó 

chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của họ cũng sẽ có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2. 

c. Sự lây truyền virus SARS-CoV-2 qua đường khí dung có thể xảy ra khi một số giọt bắn từ 

đường hô hấp được tạo ra với kích thước cực nhỏ khoảng dưới 5µm,  các hạt khí dung này có thể được 

tạo ra khi một người thở, ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Với các hạt khí dung mang virus SARS-CoV-2 

được tạo ra từ người nhiễm bệnh có thể gây lây bệnh cho người khác nếu hít phải với số lượng đủ để 
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gây nhiễm trùng. 

4. Các triệu chứng của bệnh COVID-19 

Sau khi nhiễm vi rút SARS-CoV-2, các triệu chứng của bệnh COVID-19 có thể xuất hiện trong 

vòng 2-14 ngày, trung bình 5 ngày, người bị nhiễm vi rút có thể có các triệu chứng sau: Ho, sốt, khó 

thở, đau mỏi cơ, đau họng, không cảm nhận được mùi, vị không rõ nguyên nhân, tiêu chảy, đau đầu, 

đau ngực (Hình 2). 

Hình 2. Các triệu chứng có thể gặp khi mắc COVID-19 

5. Phương pháp xử trí và điều trị COVID-19 

Trong trường hợp khẩn cấp chẳng hạn như khó thở nặng, hãy gọi cấp cứu 115 và thông báo về 

các triệu chứng của bạn. 

Nếu không, gọi cho các đường dây tư vấn của Bộ Y tế (đường dây nóng: 19009095) hoặc các cơ 

quan y tế địa phương gần nhất và thảo luận về các triệu chứng của bạn qua điện thoại. Bác sĩ sẽ hướng 

dẫn các bước tiếp theo, bao gồm cả việc bạn có nên được xét nghiệm COVID-19 hay không. 

Tại các cơ sở điều trị, những người bệnh nghi nhiễm và người bệnh nhiễm SARS-COV-2 sẽ được 

phân loại và xác định nơi điều trị tùy tình hình cụ thể của người bệnh. 

6. Đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 
Mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể mắc COVID-19. 

Nhóm người có nguy cơ lây nhiễm và tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 cao hơn là nhóm người 

cao tuổi và bị các bệnh mãn tính khác phối hợp như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, 

phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính. 

Ngoài ra, một số nghề nghiệp và công việc có nguy cơ tăng tiếp xúc với nguồn bệnh dẫn đến tăng 

nguy cơ nhiễm bệnh như: nhân viên y tế, người lao động ở môi trường tiếp xúc nhiều như nhân viên 

hàng không, đường sắt, người điều khiển phương tiện giao thông công cộng… 

7. Khái niệm trường hợp bệnh (ca bệnh), trường hợp bệnh nghi ngờ (ca bệnh nghi ngờ), 
trường hợp tiếp xúc gần (Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa 
ca bệnh Covid-19) 

a) Ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) là một trong số các trường hợp: 
- Người tiếp xúc gần (F1) và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như: Sốt; ho; đau họng; 

chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau mỏi người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất 
khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp. Người có yếu tố dịch tễ (không bao 
gồm F1) và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như trên. 
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- Người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus SARS-CoV-2. 
- Người có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1) là người có mặt trên cùng phương tiện giao thông 

hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học… với ca bệnh xác định (F0) đang trong thời kỳ lây 
truyền. 

- Người ở, đến từ khu vực ổ dịch đang hoạt động. 
b) Ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp: 
- Người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật 

liệu di truyền của virus (RT-PCR). 
- Người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-

CoV-2. 
- Người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc Covid-19 (ca bệnh nghi ngờ là F1 có 2 trong số các biểu 

hiện lâm sàng ho, sốt đau họng…) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với virus 
SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1) 

- Người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 
trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) với virus SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ 
(không bao gồm F1) 

c) Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp: 
- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể…) với F0 

trong thời kỳ lây truyền của F0. 
- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2m hoặc trong cùng không gian hẹp, kín 

và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. 
- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng 2m hoặc ở trong cùng không 

gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 
- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền 

của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE). 
Thời kỳ lây truyền của F0 được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không 

có triệu chứng thì tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến 
khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥30. 

8. Các biện pháp phòng bệnh COVID-19 

Cũng như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm hoặc cảm lạnh thông thường, các 

biện pháp phòng bệnh là rất quan trọng để phòng bệnh cho bản thân và làm chậm sự lây lan của bệnh 

trong cộng đồng. Trước diễn biến mới của dịch Bộ Y tế đã khuyến cáo 9 biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới: 

a. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng dung dịch sát 

khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn) (Hình 3). 

Hình 3: Các bước rửa tay theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
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b.  Đeo khẩu trang đúng cách nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến 

cơ sở y tế (Hình 4, Hình 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4: Cách đeo khẩu trang đúng cách 
(Nguồn: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020) 

 

 

Hình 5: Cách tháo bỏ khẩu trang đúng cách 
(Nguồn: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang  

Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020) 

c.  Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, 

khăn vải, khuỷu tay áo. 

d.  Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh. 

e.  Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 

f.  Nếu bạn có yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với F0, đang trong thời gian cách ly, có dấu hiệu sốt ≥ 

37o5, ho, hắt hơi, đau họng, mất vị giác, khó thở…) hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, báo cho 

giáo viên chủ nhiệm và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 

g. Thực hiện cài đặt các ứng dụng khai báo y tế trực   tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng 

PC-Covid và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân. 

h. Thực hiện khai báo và thường xuyên cập nhật tình trạng 

sức khỏe bản thân cho nhà trường bằng cách Quét mã QR code 

của Sở Y tế như hình ảnh kế bên. Người học tự chịu trách nhiệm 

về việc tuân thủ quy định kê khai y tế của Sở y tế. 

 
    Mã QR của Sở Y tế 
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9. Các biện pháp ứng phó khi có trường hợp nghi mắc và mắc COVID-19 trong trường học và 
ngoài giờ học. 

9.1   Khi có trường hợp nghi mắc trong trường học 

Khi phát hiện có người học, giảng viên, viên chức, người lao động của nhà trường có một trong 

các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi mắc) tại trường học, sẽ thực hiện theo các bước sau:  

- Đưa người nghi mắc đến phòng cách ly tạm thời tại Phòng Bảo vệ thuộc khu vực VJCC. Hạn 

chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác. 

- Nhân viên y tế đeo khẩu trang y tế, găng tay, sử dụng trang phục y tế. Cung cấp khẩu trang y tế 

và hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi mắc và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế cấp trên để 

có biện pháp xử trí. 

9.2. Khi có trường hợp mắc COVID-19 trong trường học 

Bước 1: Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, tổ an toàn 

COVID-19 của trường; tiếp tục cách ly tạm thời F0; thông báo cho cơ quan y tế địa phương các biện 

pháp triển khai phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Bước 2: Đánh giá tình hình sức khỏe của F0: 

- Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở, SPO2 dưới 96% thì liên hệ và chuyển đến 

bệnh viện có khoa, đơn vị COVID-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện điều trị Covid-

19 bằng xe cấp cứu.  

- Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: hướng dẫn sinh viên cách ly tại nhà để 

được trạm y tế địa phương tiếp cận xử lý theo quy định. 

Bước 3: Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và những nơi F0 có tiếp xúc. 

Tiến hành xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ người học và giảng viên có mặt trong lớp (F1) bằng xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người). Các lớp học khác hoạt động bình thường. 

Bước 4: Cách ly, theo dõi F1 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Công văn số 647/MP-VP ngày 

16/11/2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với F1): 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít 

nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời 

điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực hiện 

cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày 

tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, 

sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; 

thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 

và lần 3 vào ngày thứ 7). 

- Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít 

hơn 14 ngày tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1: Thực hiện cách ly y tế 10 ngày; tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông 

điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì 

báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV- 03 lần 

(lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 5 và lần 3 vào ngày thứ 10). 

- Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế 14 ngày; tiếp tục theo 

dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu 

hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo cho cơ quan y tế 

để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực 
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hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3 vào ngày thứ 13). 

Lưu ý: 

Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp học khác nhau, tổ chức 

ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau: Hai lớp ở cùng tầng thì xét nghiệm kiểm tra cho 

người học, giảng viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng. 

Hai lớp ở khác tầng, cùng khối nhà thì xét nghiệm kiểm tra cho người học, giảng viên của tất cả 

các lớp học trong cùng khối nhà. 

Hai lớp ở khác khối nhà, nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ người 

học, giảng viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học. 

9.3. Khi có trường hợp mắc COVID-19 ngoài giờ học 

+ Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt thông tin cụ thể qua điện thoại, động viên người học là F0; đồng 

thời thông báo cho Bộ phận Y tế trường. 

  + Bộ phận Y tế báo cáo Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid của trường và cơ quan y 

tế của địa phương. 

  + Giáo viên chủ nhiệm tổ chức tiến hành xác định những sinh viên trong lớp học có tiếp xúc gần 

để đánh giá nguy cơ, báo cáo bộ phận Y tế để được hướng dẫn kịp thời. 

  + Tổng vệ sinh, khử khuẩn khu vực làm việc, học tập của F0. 

10. Số điện thoại liên hệ khi cần hỗ trợ y tế tại Tp. HCM 

10.1. Phòng Y Tế – Cơ sở II Trường ĐH Ngoại Thương tại TP. HCM. 

- Y sỹ: Võ Thị Sâm: 0979894879 
- Y sỹ: Chu Thị Xuân Hạ: 0987874792. 
 

10.2. Đường dây nóng COVID-19 các quận/phường/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
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