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THÔNG BÁO
Về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi sinh viên trở lại Trường
Thực hiện Công văn số 1617/ĐHĐN-HSSV ngày 27/04/2021 của Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 Đại học Đà Nẵng về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-9. Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông
tin và Truyền thông Việt – Hàn, Phòng Công tác sinh viên Thông báo về việc phòng,
chống dịch Covid-19 như sau:
1. Tất cả sinh viên quay trở lại Trường để học tập, BẮT BUỘC phải thực hiện việc
khai báo y tế theo đường Link: http://vku.udn.vn/khaibaoyte
Sau khi khai báo xong, đề nghị chụp màn hình giao diện khai báo để kiểm tra. Nhà
trường sẽ có hình thức xử lý đối với những sinh viên không tuân thủ quy định khai
báo y tế.
2. Nhà trường trang bị bình xịt rửa tay, sát khuẩn tại khu vực làm việc, thư viện,
hành lang các giảng đường, hành lang các tầng KTX; trang bị đầy đủ xà phòng rửa tay tại
hệ thống nhà vệ sinh công cộng.
3. Sinh viên chủ động tự trang bị khẩu trang vải, khẩu trang y tế và bắt buộc sử dụng
khẩu trang thường xuyên trong các hoạt động nơi đông người.
4. Vì lý do hạn chế tiếp xúc đông người, Nhà trường tạm thời không tổ chức các hoạt
động, sự kiện tập trung đông người. Các nội dung cần phổ biến, quán triệt sẽ thông báo
trực tiếp cho BCS các lớp, GVCN lớp và trên Trang thông tin điện tử của Trường.
5. Sinh viên chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nhà trường thông báo để toàn thể sinh viên thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các Đơn vị p/h
- SV;
- Lưu CTSV.
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