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THÔNG BÁO 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách  

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

 

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động phòng chống, 

không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, Nhà Trường đề nghị tất cả các CBVC-NLĐ, học sinh 

sinh viên tập trung cao độ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp về phòng, 

chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh ban hành; 

đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị như sau:  

1. Tất cả CBVC-NLĐ, học sinh sinh viên: 

- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác đối với dịch bệnh; tự giác chấp hành các 

yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch covid-19, khai báo y tế đúng theo quy định, 

thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm 

với các hoạt động phòng, chống dịch của nhà trường và cộng đồng. 

- Yêu cầu bắt buộc cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động tuân thủ nghiêm túc nội 

dung 5K mọi lúc mọi nơi; không đi đến các địa phương đang có dịch, trừ trường hợp thật 

cần thiết. 

- Tất cả các trường hợp về, đến địa phương từ các nơi đang có dịch phải thực hiện khai báo 

y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định phòng, chống 

dịch. 

- Về việc triển khai hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trong thời gian thực 

hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện theo mục 1.3 văn 

bản số 7821/UBND-KGVX ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.  

2. Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn: tiếp tục thể hiện vai trò trách nhiệm cao trong việc 

tổ chức và đôn đốc triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và của Nhà trường trong phạm vi khoa, phòng, bộ 

môn mình phụ trách, quản lý; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho viên chức, người lao động.   

3. Phòng đào tạo: là đầu mối phối hợp với các khoa, phòng, bộ môn và quyết định để tiếp 

tục triển khai dạy học online trong toàn nhà trường cho đến khi có thông báo mới. 

4. Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Đoàn TN phối hợp với Cố vấn học tập/GVCN:  

- Theo dõi, nắm tình hình HSSV thuộc phạm vi được phân công phụ trách, báo cáo kịp 

thời các vấn đề bất thường xảy ra cho Ban Giám Hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch để 

được xử lý kịp thời.  
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- Vận động và lập danh sách HSSV tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 khi 

nhà trường và UBND tỉnh cần huy động. 

5. Phòng Tổ chức –Hành chính:  

Có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, rà soát và quản lý tốt tình hình sức khỏe cán bộ, viên chức, 

người lao động và học sinh sinh viên để kịp thời phối hợp với Ngành Y tế triển khai các biện 

pháp khoanh vùng, truy vết, xử lý theo quy định. Khi phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ 

mắc bệnh (sốt, ho, khó thở) cần thông báo ngay trong vòng 02 giờ kể từ khi phát hiện cho 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường để được xử lý kịp thời, không để dịch lây 

lan trong trường học.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo, tham 

mưu, đề xuất để xử lý theo quy định. 

Đề nghị cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên nghiêm túc 

thực hiện thông báo này./. 

(đính kèm công điện số 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa) 

 

Nơi nhận:       
- Các đơn vị thuộc trường; 

- ĐTN, CVHT/GVCN; 

- Lưu: VT, BCĐ. 
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