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THÔNG BÁO 

V/v cho Học sinh, Sinh viên đi học lại  

và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 

Căn cứ chỉ thị số 19/TC-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

Căn cứ công văn số 4824/UBND-KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc chấp thuận thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trền địa bàn Tỉnh đi học 

trở lại; 

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thống nhất chủ 

trương cho Học Sinh, Sinh viên đi học trở lại từ Thứ hai, ngày 04/5/2020. Đồng thời 

nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu 

đến toàn thể CBNV, Giảng viên, Học sinh, Sinh viên toàn trường thực hiện các biện pháp 

cụ thể như sau: 

1. Thường xuyên đeo khẩu trang từ nhà đến trường; 

2. Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm: trước và sau 

khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn; 

3. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc 

khăn tay, hoặc ống tay để giảm phát tan dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, 

giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay;  

4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, 

… tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng; 

5. Không khạc, nhổ bừa bãi; Bỏ rác đúng nơi quy định; 

6. Nếu có sốt, ho, khó thở thì liên hệ ngay ngay cô Kim Nguyên-Nhân viên Y tế Trường, 

theo số điện thoại:0962.871.302. 

Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu toàn thể CBNV, Giảng viên, Học sinh, Sinh viên,  

thực hiện nghiêm túc thông báo này và tiếp tục cập nhật các thông báo về lịch học, lịch thi 

của trường. 

 

Nơi nhận :      
- BGH;                                

- P. CTSV-QHĐN (dán thông báo cho SV);  

- Các Khoa (nhắc nhở SV); 

- Lưu VT.  

 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

ThS. Lưu Phước Dũng 

 


