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THÔNG BÁO 

V/v việc chuyển hình thức học trực tuyến (online)  

sang học tập trung tại Trường 

 

 

Căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện 

nay, tình hình dịch bệnh tạm thời đƣợc kiểm soát.  

Trƣờng Cao đẳng nghề Hải Dƣơng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng 

viên, học sinh - sinh viên thuộc Trƣờng nội dung sau: 

1. Toàn Trƣờng chuyển hình thức học trực tuyến (online) sang học tập 

trung tại Trƣờng theo Kế hoạch đào tạo kể từ ngày 15/9/2021 (trừ những học 

sinh, sinh viên đang thực hiện cách lý y tế theo quy định). 

2. Tất cả cán bộ, giảng viên, ngƣời lao động, học sinh, sinh viên phải tự 

đo thân nhiệt trƣớc khi đến trƣờng. Đảo đảm chỉ đến trƣờng khi sức khỏe bình 

thƣờng, không đƣợc đến trƣờng nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ 

nhiễm Covid-19 và phải thông báo cho giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, BCĐ 

phòng chống dịch covid-19 Trƣờng đồng thời báo ngay cho các cơ sở y tế để 

đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ, hƣớng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. 

3. Cán bộ, giảng viên, viên chức, ngƣời lao động và học sinh, sinh viên 

toàn Trƣờng nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 đặc 

biệt là thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - 

Khai báo y tế”, đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 

tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác dạy và học trong trạng thái bình 

thƣờng mới, cũng nhƣ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị cán 

bộ, viên chức, giảng viên, ngƣời lao động và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực 

hiện theo nội dung Thông báo./. 
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