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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 trong tình hình mới 

 

 

Căn cứ Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2020 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới. Vừa qua, tình hình dịch 

bệnh Covid – 19 đã xuất hiện trở lại và diễn biến khá phức tạp tại một số tỉnh, thành 

phố trong cả nước, trong đó, Khánh Hòa đã xuất hiện 01 ca nhiễm bệnh vào ngày 

08/8/2020. Trước tình hình đó, 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 tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa nơi công 

cộng như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang , hạn chế đi ra ngoài, giữ khoảng cách tối 

thiểu 01m khi tiếp xúc, 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. Các đoàn thể trong nhà trường hạn chế tổ chức các hoạt động tập thể tập 

trung trên 20 người. Nếu hoạt động, hội nghị cần thiết có tập trung đông người phải 

đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, 

sát khuẩn tay nhanh, giữ khoảng cách tối thiếu 01m khi tiếp xúc…). 

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

tự theo dõi sức khỏe, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI và cài đặt ứng 

dụng BLUZONE để cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm, nghi nhiễm Covid-

19. 

4. 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 14 ngày gần nhất 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 và báo cho Y tế của Nhà trường. 



 Trên đây là thông báo của nhà trường về việc tăng cường các biện pháp 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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