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THÔNG BÁO SỐ 02 

YÊU CẦU GV,NV, HS THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP SAU ĐỂ PHÕNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 KHI ĐẾN TRƯỜNG 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp tại rất nhiều tỉnh thành 

trong cả nước. Yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh phải tuân thủ nghiêm các biện 

pháp pháp phòng chống dịch bệnh sau; 

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hằng ngày cập nhật khai báo sức 

khỏe trên môi trường mạng tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng điện 

thoại thông minh như: (Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declaration), thường xuyên 

cập nhật ứng dụng “An toàn COVID”, quét mã QR trước khi ra vào trường. Không 

đến trường khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch 

bệnh Covid-19.  

2. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế”. 

3. Tự theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt tại nhà trước khi tới trường. Nếu có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở, ... thì chủ động nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, hs báo giáo 

viên chủ nhiệm, GV, NV báo lãnh đạo trường đồng thời gọi điện đến cơ sở y tế để 

được tư vấn, hướng dẫn, điều trị. Chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường, không đến 

trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 

4. Đến trường thực hiện quy trình kiểm tra, đo thân nhiệt theo quy định; nếu 

nhiệt độ 37,5 trở trên phải xuống phòng chăm sóc y tế số 2 tại phòng chờ số 5 khu nhà 

F, báo cho bộ phận Y tế nhà trường kiểm tra, theo dõi. 

5. Đeo khẩu trang trong toàn thời gian học tập, tham gia các hoạt động tại trường, 

trên đường đến trường và về nhà, nơi công cộng 

6. Không đi ra khỏi tỉnh nếu không có việc thực sự thiết yếu, trường hợp đặc biệt 

phải xin phép và được sự đồng ý của GVCN và lãnh đạo nhà trường. 

7. Không đưa các thông tin không chính xác, sai sự thật, xuyên tạc trên các trang 

mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. 

8. Đi qua/đến/trở về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch phải 

gọi điện ngay về số điện thoại công vụ của Trạm y tế xã phường thuộc địa bàn cư trú 

để khai báo và được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1800.9214 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh. 

9. Trong trường hợp cách ly phải nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn cách ly 

của Chính quyền địa phương và cơ quan Y tế./. 

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  | Phone : (+84) 2033.851.432 

Website : www.ubhs.edu.vn 

http://tokhaiyte.vn/
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