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THÔNG BÁO 

Về việc đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19 

 
Thực hiện Công văn số 787/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 24/4/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, về việc tổ chức học tập trở lại sau thời gian 

nghỉ phòng dịch Covid-19, 

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đắk Lắk thông báo đến các Phòng, Khoa, Các đơn 

vị liên kết, Giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên của Nhà trường như sau: 

1. Nhà trường tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 và 

yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Học sinh, học viên, sinh viên khi đến trường, phải thực hiện triệt để các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19: rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình 

từ nhà đến trường, quá trình học, ra chơi, từ trường đến nhà và nơi công cộng, tránh tiếp 

xúc với người không đeo khẩu trang, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe nhằm góp phần 

phòng chống dịch bệnh (nếu có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng thì phải báo cho GVCN, 

y tế xã, phường và không được đến lớp).... Thời khóa biểu được đăng tải trên Website: 

trungcapdaklak.edu.vn. 

3. Các Phòng, Khoa chức năng cùng Giáo viên chủ nhiệm thông báo kịp thời đến 

học sinh, học viên, sinh viên trong Nhà trường, nhắc nhở và hướng dẫn học sinh, học 

viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Phòng Đào tạo - Công tác HSSV: phối hợp cùng với các Phòng, Khoa chuyên 

môn điều chỉnh kế hoạch, bố trí phòng học, lịch học hợp lý nhằm đảm bảo kế hoạch đào 

tạo năm học 2019 - 2020. 

5. Phòng Tổ chức, hành chính - Kế toán:  

5.1. Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để học viên, học sinh, sinh viên 

tiếp tục đi học trở lại: tiếp tục thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị 

dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng dịch cho học sinh, học viên, sinh 

viên, giáo viên (nước sạch, xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay) để đón học sinh, học 

viên, sinh viên trở lại. 

5.2. Bố trí cán bộ y tế phối hợp cùng Phòng Đào tạo - Công tác HSSV thực hiện 

việc đo thân nhiệt trước khi học sinh, học viên, sinh viên và giáo viên vào lớp học. 

Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe học viên, học sinh, sinh viên, cán bộ giáo 

viên và người lao động; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay đúng cách; bố 

trí nước rửa tay khử khuẩn tại các khu vực thuận tiện xung quanh trường. Tất cả cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên phải được đo thân nhiệt trước khi vào 

trường, lớp. 



5.3. Xử lý nhanh, kịp thời theo hướng dẫn y tế nếu có trường hợp nghi nhiễm và 

báo cáo kịp thời với cơ quan y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.  

Nhận được thông báo này, đề nghị các Phòng, Khoa chức năng, Giáo viên chủ 

nhiệm và học sinh nghiêm túc thực hiện./. 

  

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Sở LĐ TBXH (để báo cáo); 

- Các đơn vị liên kết (để phối hợp); 

- Các Phó HT (để điều hành); 

- Các Phòng, Khoa (để thực hiện); 

- Đăng Website Nhà trường; 

- Lưu VT.  

 

         Th.S Võ Ngọc Trịnh 
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