
SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH&XÃ HỘI HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

HÒA BÌNH 

Số: 209/CĐKTKTHB-ĐTCTHSSV 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hoà Bình, ngày 28  tháng 7 năm 2020 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

 chống dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi:    

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nhà trƣờng; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

 - Giáo viên chủ nhiệm, HSSV các lớp; 

 Sau khi có các trƣờng hợp bệnh nhân dƣơng tính với SARS-CoV-2 tại thành 

phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Nhà trƣờng thông báo đến các đơn vị để thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể nhƣ sau: 

 1. Những nội dung cần thực hiện đối với toàn thể CB, GV, NV và HSSV: 

 - Thực hiện các nội dung trong trong chỉ thị 16 của TTg và thông báo khẩn số 

16 của Bộ Y tế. 

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan y tế về phòng chống dịch 

Covid - 19 (đeo khẩu trang, rửa tay, xúc miệng, giữ khoảng cách…); 

 - Chủ động cách li và báo cáo nhà trƣờng nếu có các biểu hiện: sốt, ho, khó 

thở…). Trong thời gian từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020, nếu có 

đến thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phải báo cáo lãnh đạo nhà trƣờng và liên 

hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ. 

 - Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ 

địa chỉ https://ncovi.vn và thƣờng xuyên cập nhật tinhg trạng sức khỏe. 

 2. Yêu cầu: 

 - Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp do chủng vi rút 

Corona của Nhà trƣờng kịp thời nắm bắt thông tin và tổ chức xây dựng kế hoạch 

phòng chống dịch. 

 - Trƣởng các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc đôn đốc, nhắc nhở CB, GV, nhân 

viên và HSSV nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch. 

 - Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông tin đến HSSV về các biện pháp phòng 

chống dịch theo hƣớng dẫn của cơ quan y tế. Cập nhật kịp thời thông tin về các hoạt 

động sinh hoạt của HSSV, nếu có bất thƣờng báo cáo trƣởng Ban phòng chống dịch 

và  Ban giám hiệu Nhà trƣờng để xin ý kiến chỉ đạo. 

 Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình thông báo đến các đơn vị trực 

thuộc, cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV toàn trƣờng thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai và nghiêm túc 

thực hiện theo nội dung của thông báo này./. 

 
          
- Nhƣ kính gửi; 

- Giám đốc sở (để  báo cáo); 

- Hiệu trƣởng, P. HT (để chỉ đạo); 

- Website nhà trƣờng; 

- Lƣu: VT, ĐT - CTHSSV (N8). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tôn 

 

https://tokhaiyte.vn/
https://ncovi.vn/

		2020-07-29T10:46:22+0700


		2020-07-29T17:00:32+0700




