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Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn cho sinh viên, 

học viên đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong 

trường học  

Căn cứ Kế hoạch 1565/KH-TĐHHN của Hiệu trưởng về việc Triển khai thực 

hiện các hoạt động bảo đảm an toàn cho sinh viên, học viên đi học trở lại và xử trí các 

trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; 

Nhà trường Thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Chủ nhiệm lớp và các đơn vị 

liên quan về việc tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn cho sinh 

viên, học viên đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong 

trường học từ ngày 14/5/2020 như sau:  

1. Trạm Y tế 

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Trung tâm y tế 

Quận, Phường Phú Diễn để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục tiến hành kiểm tra hàng ngày tại các lớp học những SV có biểu hiện 

sốt, ho, khó thở..., có sổ ghi chép tổng hợp đầy đủ và báo cáo cho Hiệu trưởng gửi qua 

Phòng CTSV tổng hợp. 

- Nắm ró số SV khai báo bị cách ly, các SV có biểu hiện sốt, ho, khó thở... có 

đến trường học tập trong những ngày vừa qua không? và báo cáo cho Hiệu trưởng tình 

hình số SV này kịp thời để có sự chỉ đạo kịp thời. 

2  Ph ng Q ản tr  thiết    

Tiếp tục tổ chức vệ sinh, sát khuẩn khử trùng lớp học và trong khuôn viên Nhà 

trường. Bổ sung cung cấp đầy đủ dung dịch rửa tay bằng xà phòng tại các nhà vệ sinh; 

dung dịch sát khuẩn nhanh tại các điểm ra, vào cửa các tòa nhà, lớp học của sinh 

viên... 

3. Trung tâm D ch vụ trường học 

- Tiếp tục tổ chức phân luồng, bố trí nhân lực kiểm tra người học vào trường tại 

khu vực cổng trường khi vào trường học. Duy trì công tác vệ sinh phòng chống dịch 

khuôn viên KTX được giao quản lý, điều hành đảm bảo an toàn.   

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khu vực căng tin, và các dịch vụ trong 

khuôn viên trường 

4. Phòng Công tác sinh viên 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyên truyền hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo kế hoạch được phân công; Tổng hợp 

tình hình kết quả thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng theo quy định. 

5. Các khoa, bộ môn quản lý sinh viên, học viên 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch 

COVID-19 cho người học theo kế hoạch. 

- Đôn đốc Chủ nhiệm lớp thuộc khoa, bộ môn quản lý thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định trong công tác hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 theo kế hoạch 



1565/KH-TĐHHN, ngày 08/5/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường. Làm rõ các thông tin 

theo khai báo của người học thuộc các đối tượng diện cách ly; sinh viên ra khỏi lãnh 

thổ Việt Nam trong 14 ngày gần đây; sinh viên thuộc diện được nghỉ học do có các 

biểu hiện sốt, ho, khó thở,... tổng hợp báo cáo tình hình sĩ số SV về Lãnh đạo khoa, bộ 

môn và gửi về Phòng CTSV qua Chuyên viên phụ trách các khoa, bộ môn ngày đầu 

SV trở lại học hập và hàng ngày theo quy định. 

- Khi phát hiện người học có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần báo ngay cho Y tế 

Trường hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền để khám và hỗ trợ, tư vấn kịp thời. 

6. Chủ nhiệm lớp 

- Tiếp tục triển khai tới sinh viên, học viên các lớp được giao quản lý chưa thực 

hiện việc khai báo sức khỏe y tế phải khai tiếp tục khai báo y tế đến hết ngày 

16/5/2020 đầy đủ theo quy định theo đường link 

https://forms.gle/NQXuoWR43HwURMdm6  

- Làm rõ, tổng hợp thông tin của những sinh viên đang thuộc diện cách ly; sinh 

viên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong 14 ngày gần đây; sinh viên thuộc diện được nghỉ 

học do có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, viêm phổi phải có giấy xác nhận của cơ sở y 

tế và gửi về phòng Công tác sinh viên (có danh sách đính kèm). 

- Hàng ngày tổng hợp, báo cáo sĩ số, tình hình sức khỏe của người học thường 

xuyên cho khoa, bộ môn quản lý người học và Phòng công tác sinh viên theo quy định. 

7  Đoàn Thanh niên:  

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ trường học, Phòng Công tác sinh 

viên, Trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 theo sự điều 

động của Hiệu trưởng. 

8. Ban truyền thông:  

Thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trên các cổng thông tin của Nhà trường  

9. Đối với sinh viên, học viên: 

- Các sinh viên, học viên chưa thực hiện khai báo y tế. Tiếp tục thực hiện khai 

báo trung thực sức khỏe y tế theo mẫu quy định qua đường link 

https://forms.gle/NQXuoWR43HwURMdm6 đến hết ngày 16/5/2020. Sinh viên, học 

viên nào không thực hiện khai báo y tế sẽ bị xử lý theo quy định. 

- Sinh viên, học viên không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà 

theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

- Sinh viên, học viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà và 

báo cáo cho Chủ nhiệm lớp, làm đơn xin phép nghỉ học và đến cơ sở y tế để được 

khám chữa, tư vấn, điều trị. Khi hết thời gian điều trị sinh viên, học viên lấy xác nhận 

của cơ quan y tế nơi điều trị khi quay trở lại trường học tập làm minh chứng. 

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên đôn đốc Chủ nhiệm lớp 

thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./.  

Nơi nhận:                                                                                     
- Các đơn vị trực thuộc Trường (để t/h); 

- Hiệu trưởng (để b/c);  

- Chủ nhiệm lớp (để t/h); 

- Ban Truyền thông (để t/h); 

- Đoàn TNCSHCM Trường (để t/h); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT; Trạm Y tế, CTSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Q ý Nhân 
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