
 

THÔNG BÁO 
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học 

 
Thực hiện công văn số 823/UBND-KGVX ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện công văn số 175/TCGDNN-HSSV ngày 29 tháng 01 năm 2021 của 

Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp về việc đẩy mạnh, phòng chống dịch Covid-19 và đảm 

bảo an toàn cho học sinh, sinh viên GDNN; 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Phòng 

Đào Tạo thông báo đến học sinh sinh viên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như sau: 

1. Học sinh sinh viên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y 

tế” của Bộ Y tế như sau: 

- KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung 

đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 

- KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ 

sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, 

mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. 

- KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. 

- KHÔNG TỤ TẬP đông người. 

- KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng 

BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19. 

2. Nếu HSSV có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu 

trang và gọi ngay cho cơ sở y tế gần nhất hoặc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa 

(0913.464.257) hoặc Bệnh viện đa khoa tỉnh (0965.371.515) để kịp thời hướng dẫn tư vấn 

và cách ly theo quy định. 

3. Nếu HSSV từ vùng có dịch bệnh trở về cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế 

đầy đủ. 

Đề nghị học sinh sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 
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