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THÔNG BÁO 

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

 

 Căn cứ các Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện Công điện số 

04/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ban giám hiệu trường đã họp và thống nhất 

triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường 

như sau: 

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

hiện cách ly kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Yêu cầu mọi người ở tại 

nhà, chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực 

phẩm, thuốc men... và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng 

cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện và nơi công cộng. 

 2. Việc duy trì hoạt động của nhà trường được thực hiện như sau: 

 - Các phòng, khoa chuyên môn, các trung tâm bố trí cán bộ trực để xử lý các công 

việc trong suốt thời gian cách ly. 

 - Riêng đối với phòng TC-HC và phòng KHTC bố trí cán bộ quản lý để xử lý các 

công việc khi cần. 

 - Trưởng phó các đơn vị của trường mở điện thoại 24/24 để nhận thông tin khi cần. 

 - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường sử dụng 

công nghệ thông tin để làm việc tại nhà. 

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải có mặt khi có yêu cầu. 

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

phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong nhà trường thực hiện nghiêm thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Đăng cổng thông tin (VBĐT); 

- Lưu VT, TCHC. 
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