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   Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 

 

Ngày 10/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 

50/KH-UBND về thực hiện quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới và đảm bảo 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại trường, Hiệu trưởng Nhà 

trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Đối với đơn vị có nhân sự có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-

2 (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR có kết quả dương tính, gọi là F0). 

F0 chủ động báo cáo y tế địa phương nơi cư trú và thực hiện cách ly theo quy định 

của địa phương. Đồng thời, F0 báo cáo với Lãnh đạo đơn vị, Tổ an toàn Covid-19 

trường (qua trang Me) để theo dõi. Kết thúc cách ly, F0 nộp kết quả kết thúc cách ly 

(qua trang Me) cho lãnh đạo đơn vị và Tổ an toàn Covid-19 trường được biết. 

2. Lãnh đạo đơn vị bố trí đội ngũ nhân sự thay thế F0 để đảm bảo công việc 

chung của đơn vị và của trường. 

3. Phòng Công tác sinh viên: Tiến hành vệ sinh, khử khuẩn tại nơi F0 làm việc. 

Trên đây là Công văn về việc thực hiện cách ly nhân sự nhiễm COVID-19 tại 

các đơn vị trong nhà trường, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo các đơn vị; 

- Văn phòng Hiệu trưởng; 

- Lưu: VT, P. CTSV, (304). 
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