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THÔNG BÁO 

Tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

 khi người học đi học trở lại bình thường 

 

Căn cứ Thông báo số 101/TB-ĐHLH ngày 12/02/2022 của Hiệu trưởng 

nhà trường về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi người học 

đi học trở lại bình thường từ ngày 14/02/2022,  

Căn cứ tình hình thực tế trong phòng, chống dịch Covid-19, Hiệu trưởng 

nhà trường thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học tăng 

cường thực hiện một số biện pháp như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại trường 

a) Tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế 

-Khẩu trang: Thực hiện 100% đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến 

trường và trên đường về nhà (bao gồm cả trong suốt quá trình học trong lớp). 

-Khử khuẩn: rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 

-Khoảng cách, Không tụ tập: khi vào học, giảng viên bố trí lớp ngồi giữ 

khoảng cách an toàn giữa người học với nhau (ngồi đều khắp phòng học, không 

ngồi dồn lên trên trong khi phía dưới còn chỗ trống). 

-Khai báo y tế: Chủ động khai báo y tế qua phần mềm PC-Covid. 

b) Tuân thủ hướng dẫn quy trình xử lý F0, F1 hiện hành của nhà trường. 

c) Các trường hợp đã và đang có triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở, 

người mệt mỏi thì không đến trường vì nếu đến trường có thể trở thành F0 sẽ lây 

lan cho cả tập thể lớp và có thể phải cách ly cả lớp (vi phạm quy định phòng 

chống dịch và làm lây lan dịch bệnh). Người có triệu chứng này cần chủ động 

thực hiện test Covid-19 và báo kết quả cho Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập 

kịp thời. 

2. Xử lý vi phạm phòng, chống Covid-19 trường 

Các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, các đơn 

vị ghi nhận và tổng hợp, báo cáo về Tổ an toàn Covid-19 trường (cán bộ, giảng 

viên, nhân viên vi phạm báo về thầy Lê Sơn Quang, Tổ trưởng <sonquang>, 

điện thoại: 0918.686.918; người học vi phạm báo về thầy Nguyễn Hồng Qúy, Tổ 

phó <hongquy2404>, điện thoại: 0912.518.180) trước 16h00 thứ Năm hàng tuần 

để Tổ an toàn covid-19 trường tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch của trường để xử lý theo quy định và là căn cứ để xét thi đua cuối năm. 



Trên đây là Thông báo tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 khi người học đi học trở lại bình thường của Hiệu trưởng nhà 

trường; Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến 100% cán bộ, giảng viên, 

nhân viên và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 trường; 

- Tổ an toàn Covid -19 trường; 

- CB, GV, NV và người học; 

- Lưu VT, P. CTSV, (304). 
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