
BO GIAO DUC VA DAO TO CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TRUNG DII NGUYEN TAT THANH Dc 1p  - T do - Hnh phüc 
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THÔNG BAO 
Diêu kin to chtrc h9c tp trung ti Trtr?rng 

trong tmnh hInh djch Covid-19 h9c k' 1 nàm hçc 2021-2022 

Can cü theo Quyt djnh s 3588/QD-BCD ngày 15/10/2021 cüa UBND thành ph 

Hi ChI Minh, Ban chi dao  phông, chóng dch COVID-19 v ban hành B tiêu chI dánh 

giá an toàn trong phàng, chng djch COVID- 19 di vâi ca sâ giáo diic mm non; ca si 

giáo dic ph thông; trung tarn ngoi ngü, tin h9c; c sâ giáo dic, dan vj ho?t dng giáo 

dic k5 nang sng và hot dng giáo dc ngoài gi chInh khóa trên da bàn thành ph H 

ChI Minh; 

Xét diu kin và tInh hInh thirc t t chic dào tao hoc k' 1 näm hçc 2021-2022; 

Hiu tru&ng Nhà tru&ng thông báo dan toàn tha sinh viên (SV) va can b, nhân vien, 

giàng viên (CB-NV-GV) dang hpc tp và cong tác ti Trumg Di hQc Nguyn Tt Thành 

diu kin t chfrc hQc tp trung ti Trtrô'ng trong tInh hlnh djch Covid-19 hçc ky 1 

nãm hQc 2021-2022 nhu sau: 

I. lieu chI trIch BO TIEU C'HlDánh giá an toàn trongphông, ch6ng djch COVID 

19 di vái trung tam ngogi ng1, tin hQc, ccr sà giáo dyc, doii vj hoQt dng giáo dyc 1c9 

nàng sang và hoQt d5ng giáo dyc ngoài già chInh khóa trên dia bàn Thành phd Ha ChI 

Minh, ban hành kern theo Quyt djnh 3588/QD-BcD ngày 15 tháng 10 nàm 2021 cüa 

Trithng Ban Chi dçzo phdng, chô'ng dich COVID-19 Thành phd,): 

1/ CB-NV-GV lam vic trrc tiap ti Trtthng phài có ma QR xanh tha hin ljch sfr 

tiêm chüng cUa ing dung Y t HCM hoc s süc khôe din tü hoc PC-COVID; trumg 

hccp không có ma QR xanh, xuAt trinh giy t sau: (1) Là ngui mc COVID-19 dA khói 

bnh duâi 06 tháng, ho.c (2) D tiêm chUng dü 1iu vAc xin phàng COVID-19, hoc (3) 

Dã tiêm müi 1 di vâi vc xin phông COVID-19 tiêm 2 mUi It nh.t 14 ngày sau tiêm. 

2/ S lap và sa hçc viên trong mi lOp duOi 50% s luqng tai da theo quy mô dugc 

duyt khi cp phép. 

3/ Khoãng cách hoc viên, CB-NV-GV trong phOng h9c, phng thi, phOng lam vic 

tir im trO len và khoâng cách h9c viên, CB-NV-GV ngoài phàng hçc, phOng thi, phông 

lam viêc ttr 2m trO len. 

4/ Dam báo 01 vài rcra tay có xà phông/30 ngui và mi phông hçc, phông lam vic 

dau có dü nuOc rra tay sat khun, mi ngithi có dung ciri uang nuOc sch riêng bit và 
thirc hin v sinh khCr khun bàn gha, san nhà, nhà v sinh, san chai, bài tp (nau co) diing 

7  TnuaN 
DAI HOI 
4iYEN TAT Th 



2 

quy djnh. 

5/ Hçc viên, CB-NV-GV deo khu trang khi lam vic, h9c tp t?i  Trithng (trr khi 

n, ung). 

6/ Tt cá hçc viên, CB-NV-GV duc kim tra thit dO,  khai báo y t khi vâo Trung 

và duçic phân 1ung, dam bão di mOt  chiu khi vào Tnrng và ra v. 

7/ Phàng hçc, phông thi thông khí t& và phông cách ly diing quy djnh và dà t chirc 

din tp phuong an phong, chng djch COVID- 19 khi có trithng hcip nhim COVID- 19 

ti trung tam, Co sâ. 

8/ Thành 1p các T an toàn COVID- 19 và t chic lam vic hAng ngày tai  TruOng. 

9/ Không t chirc hoat dng hoc t chirc hot dng can tin, xe dua mac dam bão 

phong, chng dch diing quy djnh. 

II. Dánh giá tiêu chI 

1/ Dt 8-9 tiêu chi thành phn: Mirc dO an toãn cao (Khoa, vin, trung tam ducic t 

chirc hoat dng dy h9c); 

2/ Dat  6-7 tiêu chi thành phn: Mc dO an toàn Khoa, vin, trung tam duqc t chirc 

hoat dông day hoc; trong vông 48h phãi khc phiic các tiêu chI thành phAn không dt d 

dat ducic It nht 8 tiêu chj thành phAn). 

III. Trách nhiêm các do'n vi 

1/ Các Khoa, Vin, Trung tam có nhu cu cho SV h9c tp trung tai  Trtthng phài dam 

bào diu kin các tiêu chi nhu trên Va Xây dmg ké hoach trin khai theo Thông báo cüa 

270/TB-NTT ngày 29/10/2021. 

2/ CáC don vj chirc näng Co lien quan can phi hap và h trcl các Khoa, Vin, Trung 

tam thirc hin nhim vi theo CáC Thông báo cUa Hiu tru&ng Nhà truOng. 

Hiu trtrâng Nhà truàng thông báo và d ngh toàn th sinh viên vã can bO,  nhân 

vien, giãng vien dang h9c tp và cong tác tai  Truông nghiem tiic thrc hin thông báo 

này./. 
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