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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 Thông báo số 420/TB-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Khánh Hòa về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Đắc Tài tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình về việc triển khai các công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tính đến thời 

điểm hiện tại, Khánh Hòa không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và với tình hình 

kiểm soát tốt dịch bệnh, ngày 04/9/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành công 

văn gỡ bỏ một số nội dung giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được trong phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và của Trường nói riêng, 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 theo dõi các thông tin chính thống về dịch bệnh 

Covid-19, thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng chống dịch, không chủ 

quan trong nhận thức và hành động, vừa đẩy mạnh học tập và làm việc, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. 

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

trường tự theo dõi sức khỏe, 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.  

3. 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. 

 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 thực hiện nghiêm thông báo 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị (VBĐT); 

- Lưu VT, TCHC, Y tế. 
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