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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH 

 

Số: 470 /TB-BCĐ-ĐHHB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Nội, ngày 11 tháng  08  năm 2020 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên 

trong toàn Trường 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên Thế giới vẫn diễn biến rất phức 

tạp, ca mắc mới tăng cao. Đặc biệt trong những ngày vừa qua, tại Thành phố Đà Nẵng, 

Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc đã phát hiện một số trường 

hợp nhiễm Covid-19 do nguồn lây nhiễm dịch bệnh khác nhau trong cộng đồng, chưa 

xác định được nguồn lây nhiễm (F0), các bệnh nhân có quá trình di chuyển và tiếp xúc 

phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao. 

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng dịch của Nhà trường, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona Trường Đại 

học Hòa Bình yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường 

nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông báo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, 

Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Nhà trường; nâng 

cao nhận thức và tinh thần cảnh giác, chống biểu hiện lơ là chủ quan trong phòng 

chống dịch bệnh; không hoang mang trước những thông tin về dịch bệnh. 

 2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu 

trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người 

tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở. Tuân thủ nghiêm chỉnh quy định đo thân 

nhiệt và rửa tay sát khuẩn khi tới Trường học tập, làm việc. 

3. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp chủ động phòng dịch và các nội dung 

khác theo thông báo số 399/TB-BCĐ-ĐHHB ngày 25/7/2020 và thông báo số 413/TB-

BCĐ-ĐHHB ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Nhà trường; 

4. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị phối hợp với Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và định kỳ tổ chức 

phun thuốc khử khuẩn trong phạm vi toàn Trường;  
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5. Cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên phải thực hiện khai báo y tế, nếu có 

các biểu hiện bất thường về sức khoẻ hoặc có tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19 

cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và tiến hành tự cách ly ngay tại nhà theo quy 

định, đồng thời báo cáo tình hình sức khoẻ cho Nhà trường (với sinh viên báo cho 

Phòng Quản lý sinh viên và Tư vấn việc làm - Cô Thanh ĐT 0974688772 ; với cán bộ, 

giảng viên và học viên báo cho Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị - Cô Ninh ĐT 

0978987246); 

Đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, thủ trưởng các đơn vị 

quán triệt để cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trên./.  

 

Nơi nhận: 

- BCĐ của Bộ, CTHĐQT (để b/c); 

- Hiệu trưởng, các PHT; 

- Các phòng, Khoa, Viện, TT, VP; 

- Website; 

- Lưu: VT, 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO       

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

                       TS. Đào Hải 

 


