
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:  275 /TB-TrCĐN Hải Dương, ngày  28  tháng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường 

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng về việc tăng cƣờng thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Hiệu trƣởng yêu cầu lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, viên chức, ngƣời 

lao động và học sinh - sinh viên Trƣờng Cao đẳng nghề Hải Dƣơng tiếp tục thực 

hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Duy trì triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong Nhà trƣờng và cộng 

đồng. 

2. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông ngƣời không cần thiết. 

3. Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. 

4. Sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, trƣớc khi quay lại Trƣờng học tập và làm 

việc yêu cầu cầu lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, viên chức, ngƣời lao động và 

học sinh - sinh viên tiến hành khai báo y tế và quét mã QR theo quy định 

5. Không đƣợc chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch 

Covid-19. Các trƣờng hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh (ho, sốt, khó 

thở…) thì chủ động cách ly ở nhà, liên hệ với Nhà trƣờng và các cơ sở y tế gần 

nhất qua đƣờng dây nóng để đƣợc hƣớng dẫn kiểm tra, thăm khám. 

Nhà Trƣờng đề nghị lãnh đạo các phòng, khoa, đơn vị, viên chức, ngƣời 

lao động và học sinh - sinh viên chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống 

dịch Covid-19. Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm trƣớc Nhà trƣờng và pháp luật về 

tính trung thực, chính xác của các thông tin trong kê khai y tế và lịch sử đi lại. 

Các trƣờng hợp cố ý che dấu, đƣa thông tin giả, thông tin không chính xác để dịch 

bệnh lây lan trong cộng đồng, tuỳ theo mức độ sẽ đƣợc sử lý theo quy định./. 

Trân trọng! 

                                            HIỆU TRƯỞNG   

Nơi nhận:          (đã ký)  
- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Các Phòng, khoa, đơn vị;  

- BCĐ Covid-19 trƣờng; 

- Website trƣờng; 

- Lƣu; VT.      

                         Vũ Trung Hiếu      
                



         

 

 

 

 

 


