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THÔNG BÁO 

Lịch học tập trở lại của Học sinh, sinh viên  

 

 Kính gửi:  Các Thầy lãnh đạo trường; 

                         Các Thầy, Cô trưởng các đơn vị. 
 

Thực hiện Công văn số 66/UBND-VP7 ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh thời gian nghỉ học và đi học trở lại đối 

với trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị giao ban của trƣờng ngày 26/02/2020 và 

căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế. 
 

Trƣởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp đề 

nghị Trƣởng các đơn vị thuộc trƣờng thực hiện một số nội dung công việc sau 

đây: 

1. Thông báo tới toàn thể giảng viên và các em Học sinh, sinh viên nhà 

trƣờng trở lại làm việc và học tập bắt đầu từ ngày 09/03/2020. 

2. Đúng 8h00 ngày 09/03/2020, Trƣởng các khoa chuyên môn tập trung 

Học sinh, sinh viên toàn khoa để phổ biến một số nội dung quan trọng về công 

tác phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (Covid-19) gây ra và triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị 

giao ban của trƣờng ngày 26/02/2020. 

- Báo cáo nhanh sĩ số Học sinh, sinh viên có mặt, vắng mặt. Nếu có bất kỳ 

Học sinh, sinh viên nào vắng mặt phải kịp thời báo cáo lý do cụ thể. Yêu cầu 

toàn thể Học sinh, sinh viên phải khai báo về tình hình sức khỏe. Nếu em nào có 

dấu hiệu của ho, sốt, tức ngực, khó thở, đau họng... kịp thời báo cáo cho Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh để tiến hành đo thân nhiệt và thực hiện các biện 

pháp cách ly. 

- Yêu cầu toàn thể Học sinh, sinh viên phải khai báo về chỗ ở. Giao giáo 

viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập kiểm tra nơi ăn, chốn ở của các em. Đôn đốc, 

nhắc nhở các em thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực nhà ở, phòng ở và giữ 

gìn tốt vệ sinh cá nhân. Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập báo cáo nhanh 

trƣớc 15h00 ngày 09/03/2020 về Trƣởng khoa, phòng Đào tạo và phòng Quản lý 

Học sinh, sinh viên biết để phối hợp thực hiện công việc.   

3. Giao phòng Tổ chức Hành chính (Bộ phận bảo vệ), phòng Công tác 

Học sinh, sinh viên (Bộ phận Y tế) phối hợp tiến hành đo thân nhiệt cho toàn thể 

cán bộ, giảng viên và Học sinh, sinh viên trƣớc khi vào trƣờng. Nếu có cán bộ, 

giảng viên và Học sinh, sinh viên nào có các biểu hiện của bệnh phải triển khai 



ngay các biện pháp cách ly và báo cáo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

biết để kịp thời giải quyết. 

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, khoa, Trung tâm cập nhật 

thông tin và tổ chức quán triệt cho học sinh, sinh viên thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp theo đúng hƣớng dẫn của Bộ Y 

tế, Sở Y tế tỉnh Nam Định và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên đây.  

Nếu có vấn đề phát sinh báo cáo Trƣởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh để kịp thời giải quyết./. 

 

                                                                          TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu VT, TCHC.                                                 

 (Đã ký) 

 

 

                                                                                        

                                                                    TS. Nguyễn Duy Phấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


