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V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
bảo đảm an toàn Kỳ thi tuyển sinh
lớp 10 THPT năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Kế hoạch số 3570/KH-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo Kỳ
thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 về tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10
THPT năm học 2021-2022; sau khi thống nhất với Sở Y tế, để kỳ thi được bảo đảm
an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề
nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị (như kính gửi) triển khai thực hiện
nghiêm túc các nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố phối hợp với Hội đồng coi thi
trên địa bàn tổ chức vệ sinh, khử khuẩn tại các điểm tổ chức thi trước khi Kỳ thi diễn ra
bao gồm: môi trường xung quanh các điểm thi, phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng
coi thi, nhà vệ sinh, khu vực bếp ăn (nếu có); các vật dụng thường xuyên cầm, nắm như
tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn ghế...; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang phục
bảo hộ, khẩu trang N95 cho thí sinh và cán bộ làm thi tại Điểm thi số 2.
- Chỉ đạo tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và
thí sinh tham gia kỳ thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.
- Chỉ đạo lực lượng an ninh trật tự, tình nguyện viên làm nhiệm vụ phân luồng,
giải tỏa khu vực cổng trường. Yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
(không tổ chức Hội đồng coi thi) ở gần điểm thi mở cổng trường hoặc bố trí khu vực
thuận lợi để phụ huynh đón, chờ thí sinh trong thời gian thi bảo đảm giữ khoảng cách
an toàn, tránh ùn tắc, tụ tập đông người.
- Chịu trách nhiệm rà soát, xác nhận các trường hợp thí sinh trong diện F0, F1,
F2, thuộc vùng cách ly y tế, vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, thí sinh trở về từ
vùng dịch để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.
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- Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương bố trí tối thiểu mỗi điểm thi ít nhất 02 cán bộ
y tế có mặt thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để thực hiện nhiệm vụ và
xử lý các tình huống phát sinh.
* Riêng đối với Điểm thi số 2 của các Hội đồng thi
Đây là địa điểm thi dành riêng cho thí sinh thuộc diện F1, F2, thuộc vùng cách
ly y tế, vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16, thí sinh về từ vùng dịch; ngoài các nội
dung trên, UBND các huyện, thành phố cần lưu ý thêm:
- Căn cứ số lượng thí sinh dự thi ở các đối tượng, lựa chọn Điểm thi số 2 đảm
bảo đủ phòng thi, phòng y tế, phòng điều hành của điểm thi và các điều kiện đảm bảo
an toàn trong công tác phòng chống dịch.
- Xây dựng phương án đưa, đón thí sinh từ nơi ở, nơi cách ly tới địa điểm thi và
ngược lại; chỉ đạo chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú xác nhận, cho phép thí
sinh được tham gia dự thi và phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh trong các ngày thi.
Phụ huynh học sinh đưa học sinh diện F2, vùng cách ly y tế, cách ly xã hội đến địa
điểm thi và trở về ngay nơi cư trú; hết buổi thi trở lại điểm thi đón thí sinh về đúng nơi
quy định có sự quản lý, giám sát của chính quyền địa phương. Riêng thí sinh diện
F1 khi di chuyển đến địa điểm thi và về nơi cách ly tập trung phải dùng xe riêng, xe
nên mở cửa sổ thông thoáng, thí sinh ngồi giãn cách trong xe.
- Bố trí xe cấp cứu lưu động ở Hội đồng coi thi có Điểm thi số 2 để kịp thời
xử lý tình huống có thể xảy ra liên quan đến sức khỏe cán bộ, thí sinh.
2. Các Hội đồng coi thi
- Bố trí phòng y tế, phòng cách ly, phòng làm việc, phòng thi thông thoáng, mở
hết các cửa sổ, không sử dụng điều hòa trong thời gian diễn ra kỳ thi.
- Xây dựng phương án xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh hoặc thành viên
làm nhiệm vụ thi tại Hội đồng coi thi có biểu hiện ho, sốt, khó thở và các biểu hiện bất
thường khác về sức khỏe. Mỗi Điểm thi bố trí ít nhất 02 cán bộ y tế và lực lượng tình
nguyện viên để thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt cho thí sinh, các thành viên làm thi
tại cổng trường và phân luồng thí sinh vào phòng thi. Xử lý đối với thí sinh như sau:
Trường hợp thí sinh có thân nhiệt bình thường phải về ngay vị trí của mình đã quy
định ở trước cửa phòng thi của buổi thi, không tụ tập, tập trung thí sinh tại sân
trường. Trường hợp thí sinh đến trường thi hoặc đang dự thi có biểu hiện ho, sốt,
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khó thở hoặc có biểu hiện bất thường về sức khỏe được chuyển đến phòng cách ly,
bộ phận y tế xử lý nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.
- Chuẩn bị tối thiểu 02 phòng thi dự phòng và 01 phòng cách ly (khi cần thiết)
để sử dụng trong tình huống phát hiện có thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc
những biểu hiện bất thường khác về sức khỏe. Đảm bảo đủ cơ số thuốc thiết yếu, trang
thiết bị y tế và các phương án bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh tại điểm thi. Trước cửa mỗi phòng làm việc, phòng thi cần chuẩn bị đủ dung dịch
sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang y tế.
- Chuẩn bị nước uống, sử dụng nước đóng chai hoặc cốc uống nước một lần
cho thí sinh dự thi và thành viên làm thi. Trong trường hợp tổ chức ăn 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 chỗ ngồi cho các thành viên đủ khoảng cách an toàn.
- Chuẩn bị nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, khăn giấy sạch, nhiệt kế điện tử đo
thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước sát khuẩn; bố trí thùng rác có nắp đậy để ở những
nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay.
- Bố trí chỗ ngồi cho thí sinh đảm bảo khoảng giãn cách an toàn giữa các thí sinh
trong phòng thi. Sau mỗi buổi thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi có phương án phân luồng
cho thí sinh ra về bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.
* Riêng đối với Điểm thi số 2 của các Hội đồng thi
- Thí sinh dự thi được phân loại theo mức độ nguy cơ sẽ thi ở phòng thi riêng
trong điều kiện bảo đảm các giải pháp cách ly theo khuyến cáo của y tế. Cán bộ coi
thi tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 phải mặc trang phục bảo
hộ, đeo khẩu trang N95.... Các đối tượng khác tại Điểm thi số 2 đeo khẩu trang N95,
thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của y tế.
- Tất cả các phòng thi lưu ý bố trí thông thoáng, có cửa vào và cửa ra riêng,
có dung dịch sát khuẩn để rửa tay. Khoảng cách ngồi trong phòng thi phải đảm bảo
ngồi giãn cách, số lượng tùy theo diện tích phòng, không quá 20 thí sinh/phòng thi.
- Sau khi thi, bài thi của các thí sinh thuộc diện F1, F2 phải để vào túi, thùng
riêng, được khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về phòng chống
dịch Covid-19. Chỉ khử khuẩn túi và thùng chứa bài thi, không khử khuẩn bài thi vì
có thể ảnh hưởng đến chất lượng bài thi của thí sinh.
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- Cán bộ coi thi tại phòng thi có thí sinh là F1 sau kỳ coi thi thực hiện tự cách
ly tại nhà 7 ngày (sau đó tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà); cán bộ coi thi đối
tượng F2 sau kỳ coi thi, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày.
- Tập huấn cho cán bộ coi thi, làm thi tại Điểm thi số 2 chi tiết, nhất là đảm bảo
công tác phòng chống dịch Covid-19.
3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, người làm nhiệm vụ thi
- 100% thành viên làm thi phải thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code và
đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ trong mỗi buổi thi. Các thành viên được đo thân nhiệt,
rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng làm việc của Hội đồng coi thi. Khi
có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện bất thường khác về sức khỏe cần kiểm
tra, theo dõi tại phòng y tế của điểm thi.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của
y tế và quy định của Hội đồng coi thi về phòng chống dịch Covid-19.
4. Đối với thí sinh dự thi
- Trước ngày diễn ra kỳ thi, chủ động không tiếp xúc với những người ngoài gia
đình, không ra khỏi nơi thường trú, theo dõi sức khỏe và tự đo thân nhiệt hàng ngày.
Khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở,...) phải khai báo kịp thời
cho Hội đồng coi thi và cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn.
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của y tế; đeo
khẩu trang liên tục khi đến điểm thi, trong phòng thi, trên đường từ điểm thi về nhà, về
nơi các ly tập trung. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi
thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.
- Thí sinh được đo thân nhiệt, rửa tay nhanh bằng nước sát khuẩn trước khi vào
phòng thi; che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy/vải/che bằng khuỷu tay
áo; không được khạc nhổ bừa bãi; bỏ rác, khẩu trang đã qua sử dụng vào thùng rác ở
nơi quy định; khuyến khích sử dụng bình/chai nước uống riêng.
- Khi đến địa điểm thi tuân thủ đúng quy định về phân luồng, vị trí đứng, kiểm
tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi, phòng thi; hướng dẫn của Hội đồng coi thi và cán
bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi.
5. Đối với phụ huynh học sinh
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- Quản lý con em mình tại nơi cư trú. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho thí sinh:
khẩu trang, bình nước uống cá nhân, khăn giấy/vải. Chủ động khai báo y tế trung thực,
theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi đến điểm thi.
- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Khi đưa đón, chờ thí sinh phải đứng cách điểm thi tối thiểu 50m, sau đó nhanh chóng
rời khỏi điểm thi. Tuyệt đối không tụ tập, tập trung tại cổng trường, không vào trong
khu vực thi. Riêng đối với phụ huynh học sinh đưa học sinh diện F2, vùng cách ly y tế,
cách ly xã hội đến địa điểm thi phải trở về ngay nơi cư trú.
Trên đây là hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Kỳ thi
tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, đề nghị UBND các huyện, thành phố,
thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng coi thi nghiêm túc
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo)
- Sở Y tế (phối hợp);
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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