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THÔNG BÁO 
V/v học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đi học trở lại  

sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19  
 

 Kính gửi:  - Lãnh đạo các đơn vị; 

 - Cán bộ viên chức, cố vấn học tập, ban cán sự các lớp; 

 - Học sinh, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. 
 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đi học trở lại sau thời gian 

nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, Hiệu 

trưởng yêu cầu triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thông báo cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đi học trở lại từ ngày 

04/5/2020.  

2. Học sinh Trường THPT Thực hành Cao Nguyên đi học trở lại từ ngày 

27/4/2020.  Đối với trẻ mầm non thuộc Trường Mầm non Thực hành 11/11 tiếp tục nghỉ 

học để phòng chống dịch đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh Đắk Lắk. 

3. Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau đại học sắp xếp lịch học, giảng dạy 

từ ngày 04/5/2020. 

4. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y Tế và Công văn số 1504/SYT-

KHNVY ngày 22/4/2020 của Sở Y tế Đắk Lắk về việc triển khai phòng chống, dịch 

COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. 
5. Phòng Cơ sở vật chất phối hợp các đơn vị tiến hành triển khai thực hiện tiêu độc 

khử trùng phòng làm việc, giảng đường, thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm,… trước khi 

đón học sinh, sinh viên trở lại trường học, thường xuyên vệ sinh môi trường, đảm bảo các 

điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức. 

6. Kiểm tra, theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên, cán bộ 

viên chức. Yêu cầu học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đeo khẩu trang trên đường đến 

trường và trở về nhà, trong thời gian ở trường; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng 

dung dịch sát khuẩn đúng cách. 

7. Không tổ chức các hoạt động tập thể tập trung đông người. 

8. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên phối hợp thực hiện kiểm tra đo thân nhiệt đối với 

học sinh, sinh viên và giảng viên, cán bộ viên chức trước khi vào lớp học, khu làm việc.   

9. Cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19, chủ động phòng ngừa, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với bản 

thân và cộng đồng để phòng chống bệnh Covid-19. 

Nhận được Thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ viên 

chức và học sinh, sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:                     
- Như kính gửi; 

- Ban giám hiệu; 

- Đăng website Trường; 

- Lưu VT. 


