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Thái Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

QUY TRÌNH GẶP GỠ, PHỔ BIẾN CHO HỌC SINH-SINH VIÊN 

SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Dành cho giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập) 

 

1. Thời gian:   

15h00 ngày 01/3/2020 (Chủ nhật) 

2. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phát khẩu trang: 

Cán bộ phòng khám đa khoa, BCH đoàn thanh niên yêu cầu học sinh, sinh 

viên đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, nhận khẩu trang 

- Tại cổng trường đối với học sinh, sinh viên đi xe đạp, xe máy  

- Tại cổng phòng khám đa khoa đối với học sinh, sinh viên đi bộ 

(Lưu ý: Giám sát, kịp thời cách ly trong các trường hợp nghi ngờ nhiễm 

Covid-19). 

3. Nội dung họp lớp: tại các phòng học lý thuyết (theo lịch) 

- Ổn định lớp (yêu cầu HSSV đeo khẩu trang y tế) 

- Điểm danh HSSV trong lớp 

- Giới thiệu thư ký ghi biên bản cuộc họp 

- Hướng dẫn kiến thức cơ bản và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 cho học sinh, sinh viên (theo nội dung đã được tập huấn) 

- Phổ biến các nội dung liên quan đến kế hoạch học tập tại trường, lớp và các 

cơ sở thực tập, thực hành. Nhà trường yêu cầu toàn thể HSSV thực hiện sát 

khuẩn tay và đeo khẩu trang khi đến trường, nhà trường triển khai đo thân nhiệt 

vào đầu các buổi học tại cổng trường (buổi sáng từ 6h45, buổi chiều từ 13h15). 

Khi đi thực hành, thực tập học sinh, sinh viên thực hiện theo các quy định tại các 

bệnh viện, cơ sở y tế. 

- Đôn đốc việc thu nộp học phí 

- Các nội dung phổ biến khác theo yêu cầu của GVCN 

- Ý kiến của học sinh, sinh viên trong lớp 

- Báo cáo kết quả về Phòng Công tác HSSV trước 18h00 ngày 01/3/2020 

theo mẫu (tại địa chỉ: http://el.caodangytb.edu.vn/ > Báo cáo Phòng CTHSSV > 

Báo cáo hàng tháng > Tháng 3 > Báo cáo tập trung ngày 01/3/2020 > Thêm chủ 

đề thảo luận mới).  

http://el.caodangytb.edu.vn/


Trên đây là nội dung gặp gỡ, phổ biến cho học sinh, sinh viên sau thời 

gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị các đồng chí giáo viên 

chủ nhiệm, cố vấn học tập thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn và báo cáo 

đầy đủ. Mọi ý kiến thắc mắc để nghị liên hệ với Phòng Công tác HSSV (đ/c 

Phạm Anh Tuấn - ĐT: 0978584588). 
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