
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 639/TB-CĐKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

   

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước, để đảm bảo hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang yêu cầu các khoa, đơn vị có liên quan, giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, học 

viên, học sinh, sinh viên nhà trường nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các khoa, nhà giáo, giáo viên chủ nhiệm triển khai và giám sát việc HSSV 

thực hiện những nội dung sau: 

- Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế; 

- Cài đặt ứng dụng BLUZONE trên điện thoại thông minh để hỗ trợ cảnh báo 

phòng, chống dịch; APP khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật các thông tin 

trên APP khi có sự thay đổi; 

- Theo dõi, cập nhật thường xuyên việc đi ra ngoài tỉnh của HSSV (đặc biệt chú ý 

đối với HSSV ngoại tỉnh) và báo cáo ngay về bộ phận Y tế trường, phòng CT HSSV để 

có hướng xử lý kịp thời; 

- Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông HSSV không cần thiết; trường 

hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân 

thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn, ... theo đúng quy định. 

2. Trung tâm dịch vụ - Sản xuất 

Triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống covid-19 tại ký túc 

xá, căn tin và các khu vực Trung tâm quản lý. Thường xuyên cập nhật việc đi ra ngoài 

tỉnh của HSSV nội trú và báo cáo ngay về bộ phận Y tế trường, phòng CT HSSV để có 

hướng xử lý kịp thời. 

3. Học sinh, sinh viên 

- Hạn chế tới nơi tập trung đông người, đi ra ngoài tỉnh khi không thực sự cần 

thiết; 

- Thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung - Khai báo y tế; 

- Đối với HSSV đi ra ngoài tỉnh về phải tự giác, chủ động khai báo y tế với chính 

quyền địa phương nơi cư trú, và báo cáo ngay cho giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và Y 

tế của Nhà trường; 

- Thực hiện cài đặt ứng dụng BLUZONE trên điện thoại thông minh để hỗ trợ 

cảnh báo phòng, chống dịch; APP khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật các 

thông tin trên APP khi có sự thay đổi; 



 

- Tự theo dõi tình trạng sức khỏe, nếu phát hiện có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc 

nghi ngờ mắc COVID-19 tạm thời không đi học và phải báo cáo ngay với cơ quan Y tế ở 

địa phương, giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và thực hiện theo hướng dẫn. Chỉ đi học lại 

khi có kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

Trên đây là thông báo về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19. 

Đề nghị các các khoa, đơn vị có liên quan, giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, học viên, học 

sinh, sinh viên thực hiện nghiêm thông báo này./.  

 

Nơi nhận: 
- Các khoa, GVCN (VBĐT); 

- Đăng cổng thông tin GV, HSSV; 

- Lưu VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

ThS. Văn Đình Thanh 
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