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T/'zành phd Ho ChI Minh, ngày 28 tháng 4 nàin 2020

THÔNG BAO
Vê tli0i gian tp trung h9c tii Tru*ng
và tiêp tic thyc hin phông, chông d1ch bnh Covid-19
Can cr van ban s 1398/BGDDT-GDTC ngày 23/4/2020 cüa B Giáo dijc và Dao
to V/v hrng dn các diu kin bão dam an toãn cho hçc sinh di h9c trâ 1?i Va xi:r trI
trung hp nghi ng mac Covid- 19 trong truYng h9c;
Tiêp tyc thçrc hin van bàn so 371/DHM-HCQT ngày 10/3/2020 cüa Tru'ng Di
h9c Mi Thành ph6 H ChI Minh V/v khuyen cáo (lan 2) phOng, chng djch bnh Covid19,
Can cr Biên bàn so 674/BB-DHM ngãy 28/4/2020 cüa Hiu truâng vOi các lãnh
dao dan vj v vic triên khai các bin pháp phong chong dch COVID-19, báo darn an
toàn cho sinh viên, h9c viên di hoc tth lai;
Can cir vào tinh hinh djch bnh COVID- 19 dang din ra hin nay,
Nhã tnthng thông báo dn các dan vj vâ sinh viên, h9c viên thuc Trithng v vi
trin khai cãc cOng vic sau khi kët thUc thirc hin each ly xa hi, ci th nhu sau:
1. Hoc viên, sinh viën:
- I !gc viên sau dti h9c và sinh viên chuong trinh lien k& Rouen: Tp trung hQc ti
Trithng tü ngày 04/5/2020 (thir Hai) vâ thirc hin hçc tp theo kê hoch do Khoa Dào tçio
sau di h9c, PhOng Quán l dào tio vâ khoa chuyen mOn thông báo.
- Sinh viên chInh quy (trr sinh viên chuang trinh lien k& Rouen): Tp trung hçc
t?i Trir?rng tl ngãy 11/5/2020 (thir Hai) vã thirc hin hçc tp theo k hoch do PhOng
Quãn 1 dào to hoc các dan vj cüa Tru?ng thông báo.
- HQC viên dti h9c h viira lam viira hc và h 1ir xa: Do Trung tam dào to t1r xa
thông báo th6i gian tp trung hçc theo quy djnh h9c tp cüa dja phuang.
- Deo khu trang, bang ten, rira tay bang con sat khun hoic xã bong truOc khi vao
Tri.thng, vào lap h9c vâ thrc hin nghiêm các bin pháp phOng, chng djch Covid- 19 theo
khuyn cáo cüa các Ca quan chirc nang.
2. Các dan vi:
- Các khoa, phOng, ban, trung tam nhc nha giãng vien, vien chirc, ngui lao dng,
sinh viên. h9c viCn cüa dan vj mInh thirc hin các ho?t dng giàng dy theo k hoch, deo
khAu trang, bang ten vã thc hin nghiêm các bin pháp phOng, chng djch Covid-19 theo
khuyn cáo cüa càc ca quan chi.'rc nang.,
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- PhOng Quãn 1 dào tao, Trung tarn Dào tao tiir xa, Khoa Dào tao d.c bit, Khoa
Dào tao sau dai h9c phi hp các khoa chuyên rnôn, Ban Ca ban, PhOng Cong tác sinh
viên và Doàn Thanh niên thông báo cho giãng viên, sinh viên, h9c viên thai gian tp trung
h9c tp tai Trung vã k hoach giáng day, h9c tp chi tiët.
- Phông Cong tác sinh viên và Doãn Thanh niên tip tVc thirc hin truyn thông
phOng chng djch bnh, ghi nhn phãn ãnh cüa sinh viên, h9c viên v tInh hinh djch bnh
vã kjp thOi báo cáo cho Hiu trirng dê có bin pháp xii 1.
3. PhOng Quãn l' dao tao: Kiëm tra và sira ch&a may
v sinh cong cong.
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4. Tram Y th: Huâng dn các bin pháp phOng, chng djch bnh, sat trüng cac ca
sâ cüa Tnthng tru'Oc khi tp trung dt hçc rnOi theo chi dao cüa B Giáo dc vã Dào tao
và. cüa ngãnh y t; xir tn các tnung hqp có biu hin st, ho, khO thi hoac nghi ng mc
Covid-19 theo quy djnh cüa van ban s 1398/BGDDT-GDTC.
5. PhOng Hành chInh — Quãn trj:
- Yêu cAu va kim tra cOng tác v sinh khuôn vien, phOng hc cüa djch vii v sinh.
Trang bj giAy v sinh, xà bong, cn ra tay dü dung cho các ca sâ hc tp cüa Tm
- Darn bão cong tác an ninh trt tu', phOng cháy chQ'a cháy.
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- Lixc hxcng báo v các ca sâ yêu cAu các Ca nhãn khi vào Trithng phãi deo
ten, khAu trang. Lp biên ban ghi nhn cá nhân khOng thirc hin theo quy djnh, kh)
cáo cüa Trung và cüa các ca quan chüc nãng v phOng, chng djch bnh hoc gay
an ninh trt tu, an toàn phOng cháy, chüa cháy.
Yêu cu các dan vi, hoc viên, sinh viên, viên chrc, ngui lao dng thirc hin
nghiêm tüc ni dung Thông báo nay và tich crc phOng, chOng djch./.,Ncrinhân:
- Dáng üy;
- Hi dOng Tru'Ong;
- Ban Giárn hiêu;
- Các don vj cOa Tru'O'ng;
- H9c viOn, sinh viên;
- Cong chtrc, viên chrc, ngrO'i lao dng:
- Lwi: VT.
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