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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

 

Căn cứ công văn số 1688/TCGDNN-HSSV ngày 29/7/2020 của Tổng cục 

giáo dục nghề nghiệp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới. Nay Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường như sau: 

1.Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và học sinh, sinh viên 

trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa nơi công cộng như 

đeo khẩu trang, khử khuẩn bàn tay, các vật dụng, bề mặt tại gia đình và nơi làm 

việc... nâng cao ý thức, cùng tham gia và thực hiện nghiêm các quy định của địa 

phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia 

đình và cộng đồng. 

2. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường 

tự theo dõi sức khỏe và thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI của Bộ Y tế, 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên 

trong nhà trường và cả người thân trong gia đình đã đến thành phố Đà Nẵng cũng 

như các địa phương có dịch trong thời gian từ ngày 01/7/2020 đến nay cần hạn chế 

tiếp xúc nơi công cộng, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của bản thân, nếu có biểu 

hiện sốt, ho khan, đau họng, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời tiến hành 

khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú. 

4. Các Trưởng đơn vị và giáo viên chủ nhiệm khẩn trương rà soát, lập danh 

sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người thân 

trong gia đình đã đến thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương có dịch trong 

thời gian từ ngày 01/7/2020 đến nay, ghi rõ ngày đi ngày về nộp về phòng Y tế trong 

ngày 03/8/2020. 

Trên đây là thông báo của nhà trường về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, yêu cầu toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong nhà trường thực hiện 

nghiêm thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị (VBĐT); 

- Lưu VT, TCHC. 
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