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  ÔN  BÁO 

Về xử  ý  á  trường hợ    ,  S  iê  qua  đến F1, F0 Covid 19 

Theo thông báo của cơ quan y tế địa phương và khai báo của học sinh, hiện nay, 

Trường THPT Uông Bí có một số HS là F1, F2 của các trường hợp nghi nhiễm Covid 

19. Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp tầm soát xử lý kịp thời  như 

sau: 

1. Các HS được xác định là F1 nghỉ học, tuyệt đối thực hiện nghiêm Quyết định 

cách ly theo dõi của cơ quan y tế. 

2. Các GV, HS ở các lớp có HS liên quan F1, F2 thực hiện test nhanh Covid 19 

trong buổi sáng ngày 11/12/2021.  

Các trường hợp HS là học viên của Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu: báo cho 

GVCN, thực hiện test nhanh Covid ngay trong buổi sáng hôm nay. GVCN báo cáo 

Danh sách HS là học viên của Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu cho Y tế trường học 

trước 10h sáng nay, 11/12/2021. 

Nếu có kết quả bất thường, nhân viên y tế báo ngay cho Trạm Y tế phường 

Quang Trung để thực hiện các bước tiếp theo. Tổng hợp danh sách test nhanh Covid 

19 cho các GV, HS ở các lớp có HS liên quan F1, F2; HS là học viên của Trung tâm 

Anh ngữ Ocean Edu gửi về Trạm Y tế Phường Quang Trung, chậm nhất 14h ngày 

11/12/2021. 

3. GVCN hướng dẫn HS khi biết bản thân liên quan đến các trường hợp nghi 

nhiễm Covid 19 cần: 

 a. Gọi điện khai báo cho Trạm Y tế xã, phường cư trú và thực hiện theo hướng 

dẫn của Trạm Y tế.  

b.Nếu là F1, sau khi có kết luận truy vết F0, chính quyền địa phương sẽ có Quyết 

định cách ly y tế. Nếu là F2, tự cách ly tại nhà, theo dõi F1 sau khi F1 có kết quả xét 

nghiệm PCR âm tính thì tham gia các hoạt động bình thường trong chế độ phòng 

chống dịch nghiêm ngặt. 

 Nơi nhận: 
- GVCN; 

- CB,GV,NV; 

- Lưu: YTTH,VT. 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG UÔNG BÍ 

Tổ 15, khu 5B, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. 
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Website : www.ubhs.edu.vn | Phone : (+84) 2033.851.432 
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