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THÔNG BÁO
Về việc trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5
và triển khai công tác phòng dịch Covid-19 tại Phân hiệu
---------------------------Căn cứ Công văn số 1290/UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn Thành phố.
Căn cứ Công văn 1224/SGDDT-CTTT ngày 28 tháng 4năm 2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường trong chủ động phòng chống dịch bệnh lây
lan, để thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình
mới, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi yêu cầu toàn thể sinh viên khẩn trương thực
hiện nghiêm túc các yêu cầu sau:
1.

Thời gian quay trở lại trường học tập
Sinh viên và học viên quay trở lại trường tiếp tục học tập giai đoạn 2 học kỳ 2

năm học 2020-2021 từ ngày 04/05/2021 theo thông báo số 01/TB-ĐHTL-PH ngày 05
tháng 01 năm 2021 của Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ lợi về triển khai kế hoạch đào
tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học
Thủy lợi.
2.

Các yêu cầu thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao
thông;
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn;
- Bắt buộc khai báo thông tin y tế trực tuyến đối với sinh viên tại
https://tokhaiyte.vn. Ban cán sự đôn đốc sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc các quy
định và kịp thời báo cáo tình hình phòng chống dịch của lớp về nhà trường thông qua
Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập;
- Khi có các dấu hiệu ho, sốt, đau họng, thở gấp cần báo ngay cho Bộ phận y tế
(email: vannt@tlu.edu.vn, điện thoại: 0934535124) để được tư vấn;

- Tất cả các trường hợp sinh viên từng đến/về từ các ổ dịch đang hoạt động ( không
phải là tiếp xúc gần) hoặc đi qua địa điểm Bộ y tế thông báo (không trong vùng giãn cách
xã hội) phải nghỉ cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.
3.

Đối với các thầy cô Cố vấn học tập trong toàn trường
Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch trong

trường như sau:
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho sinh viên.
- Giám sát chặt chẽ việc áp dụng bắt buộc khai báo y tế trực tuyến, đảm bảo 100%
sinh viên nắm được thông báo này;
Phân hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung
thông báo này./.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các Ban; Bộ môn;
- GVCN,CVHT các lớp.
- Các lớp chính qui;
- Trang web;
- Lưu: VT,ĐT&CTSV.
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