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          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Số:  700 /TB-ĐHTN                                             Đắk Lắk, ngày 14 tháng 3 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
V/v tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19   

 

 Kính gửi:   Lãnh đạo các đơn vị 

    

Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 ngày 14 

tháng 3 năm 2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo an 

toàn sức khỏe cho người học và cán bộ viên chức của Nhà trường, Hiệu trưởng yêu 

cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung sau: 

1. Trường Mầm non thực hành 11 - 11 

Tiếp tục cho trẻ mầm non nghỉ học theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk, trong thời gian nghỉ học Nhà trường tăng cường vệ sinh phòng chống 

dịch, vệ sinh khử khuẩn trường học, lớp học. 

2. Trường Trung học phổ thông Thực hành Cao Nguyên 

Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Sở Giáo 

dục và Đào tạo, trong thời gian dạy và học thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn 

trường, lớp học sạch sẽ; tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên và học sinh rửa tay, đeo 

khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào lớp. 

3. Phòng Đào tạo Đại học, các Khoa đào tạo 

- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, học tập theo kế hoạch; 

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp với các Khoa để điều chỉnh kế hoạch thực 

tập sư phạm, thực tập lâm sàng cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo kế 

hoạch học tập và yêu cầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19.  

4. Phòng Cơ sở vật chất 

- Đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn các giảng đường, phòng học, phòng họp…sau 

mỗi buổi. 

- Tiếp tục trang bị khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn để phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch.  

5. Đoàn Thanh niên, phòng Công tác sinh viên 

Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, trực đo 

thân nhiệt hàng ngày, thống kê và báo cáo, thực hiện các nội dung được giao; phối 

hợp với Tổ y tế học đường để trực y tế và hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh. 
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6. Lãnh đạo các đơn vị  

- Triển khai các nội dung thông báo của Nhà trường đến toàn thể cán bộ viên 

chức, học sinh sinh viên. 

- Tiếp tục tăng cường vệ sinh, khử khuẩn phòng làm việc, phòng thí nghiệm; 

tuyên truyền, khuyến khích cán bộ viên chức, người học đeo khẩu trang, đo thân 

nhiệt và khai báo y tế theo hướng dẫn. 

- Hạn chế tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, hoạt động tập trung 

đông người. 

- Quản lí cán bộ viên chức, nhân viên hạn chế tối đa đi khỏi nơi cư trú trừ 

trường hợp đặc biệt phải báo cáo, xin phép Nhà trường. 

- Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để giảng dạy trực tuyến, từ xa. 

Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên chức và học sinh sinh 

viên nghiêm túc thực hiện thông báo. 

 

Nơi nhận:                     
- Như Kính gửi; 

- Đăng Website; 

- Lưu VT, CTSV. 

 

 

         


