
 

 

THÔNG BÁO 
 

V/v phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của virus Corona gây ra  

Căn cứ CV số 3248/SLĐTBXH-GDNN ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Sở 

Lao động TBXH về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng của 

virus Corona gây ra. 

Nay nhà Trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên cùng toàn bộ 

CBNV khẩn trương triển khai những nội dung sau: 

- Học sinh, sinh viên được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 

09/02/2020.  

- Nhà trường sẽ phối hợp với các cở sở y tế và các cơ quan có liên quan đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ, 

nhân viên về tính chất, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCov; 

- Phòng đào tạo, phòng HCNS và các Phòng/Khoa liên quan chủ động theo dõi 

sức khỏe học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ, nhân viên; nếu phát hiện các 

trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh nCoV cần thông báo ngay đến Ban giám 

hiệu để thông tin đến cơ quan y tế khám, cách ly, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường; 

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh nCoV, xem xét thành lập Tổ 

phòng, chống dịch bệnh nCoV thực hiện thường xuyên hoạt động vệ sinh, khử 

trùng phòng học, đảm bảo công tác vệ sinh học đường. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện đúng theo nội dung của thông 

báo này.  

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Phòng hành chánh nhân sự, số 2A2 

Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 

62690071 hoặc 028 62676500. 

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

- Học sinh, sinh viên các khóa (để t/h); 

- Các đơn vị trong trường (để t/h); 

- P.TS: Đăng tải website Trường; 

- Lưu: VT, TS. 
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