
  

SỞ GDĐT QUẢNG NINH 

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ 

Số: 280/TB-THPTUB 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Uông Bí, ngày 13  tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO  

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

 Hiện nay, tình hình dịch dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố  

Uông Bí. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trường THPT Uông Bí yêu cầu GV, NV, HS 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch 

Covid-19 như sau; 

1. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, khi ra 

khỏi nhà.  

2. Thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế. “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tập trung đông người - Khai báo y tế”, bắt buộc Quét mã QR code khi ra vào 

trường, thực hiện khai báo y tế theo quy định. 

 3. GV, NV, HS chủ động thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh Coivd-19 cho bản thân, 

gia đình. Khi xét nghiệm phát hiện kết quả dương tính với test nhanh cần bình tĩnh, đeo 

khẩu trang, tuyệt đối không tiếp xúc với người khác, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với 

cơ sở y tế gần nhất hoặc báo cho đường dây nóng tiếp nhận thông tin và dịch bệnh Covid-19 

của xã, phường để được hướng dẫn, xử lý kịp thời. Tuyệt đối không được tự di chuyển ra 

khỏi nơi cư trú khi phát hiện bản thân có kết quả dương tính bằng test nhanh. 

4. Khi phát hiện bản thân có tiếp xúc với đối tượng nhiễm COVID-19 hoặc nghi nhiễm 

COVID-19 thì tuyệt đối không được tự di chuyển ra khỏi nơi cư trú và liên hệ ngay với cơ 

sở y tế gần nhất hoặc báo cho đường dây nóng tiếp nhận thông tin và dịch bệnh Covid-19 

của xã, phường để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.  

5. Nếu trong diện cách ly tại gia đình, phải thực hiện nghiêm túc tuân thủ qui định của 

cơ quan chức năng. 

6. GV, NV, học sinh tới lớp học, trường học khi có một trong các biểu hiện, triệu trứng 

như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng.... phải liên hệ ngay với đ/c Hải Y tế nhà trường (ĐT 

0395856246) để được tư vấn, hướng dẫn và tiến hành các bước điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét 

nghiệm test nhanh Covid-19 tại chỗ. 

7. GVCN giám sát, nhắc nhở lớp nghiêm túc thực hiện vệ sinh trực nhật, lau khử khuẩn 

lớp học hàng ngày theo quy định.  

Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thực 

trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để duy trì môi trường trường học an 

toàn, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Đoàn TN (th/h); 

- GV,NV,HS (th/h); 

- YTTH (th/h); 

- Lưu:VP, YT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lê Thị Thanh Thơ 

                                                 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG UÔNG BÍ 

Tổ 15, khu 5B, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh. 

Email: c3uongbi.quangninh@moet.edu.vn 

Website : www.ubhs.edu.vn | Phone : (+84) 2033.851.432 
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