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HƯỚNG DẪN SINH VIÊN 

PHÒNG CHỐNG DỊCH KHI HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG 
 
1. Sinh viên thuộc các trường hợp sau không đến Trường 
- Sinh viên chưa tiêm đủ tối thiểu 2 mũi Vắc xin Covid-19 được 14 ngày 

hoặc khỏi bệnh Covid-19 quá 6 tháng mà chưa tiêm Vắc xin thì học online và 
báo cho giáo viên chủ nhiệm khóa (phòng Công tác sinh viên) trước ngày 
08/4/2022 để Trường sắp xếp việc tiêm Vắc xin. 

- Sinh viên đang là F0 hoặc F1 hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 (sốt, ho, 
đau họng, khó thở, mất khứu giác, mất vị giác...) hoặc đang trong thời gian cách 
ly y tế. 

2. Sinh viên đến Trường phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng, 
chống dịch Covid-19 

2.1. Trước khi đến Trường 
-  Thực hiện khai báo sức khỏe (Online), đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến 

Trường; 
-  Nếu có dấu hiệu bất thường (sốt, ho, khó, thở …) hoặc nghi ngờ mắc 

Covid-19; Hoặc đang trong thời gian cách ly y tế phải thông báo ngay với giáo 
viên chủ nhiệm lớp, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; 

 - Thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; 
giữ ấm cơ thể; tăng cường tập thể dục; Chuẩn bị bình nước cá nhân để sử dụng 
trong thời gian học tập; 

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở…; 
- Vệ sinh nơi ở sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều 

hòa. 
2.2. Khi đến Trường 
- Di chuyển về các phòng học theo đúng lịch học và phân luồng di chuyển 

của Trường; 
- Luôn thực hiện Thông điệp 5K; 
- Sát khuẩn tay trước khi vào lớp; 
- Đeo khẩu trang 100% trong toàn bộ thời gian học tập tại Trường; 
- Hạn chế di chuyển, tiếp xúc trong giờ nghỉ giải lao; 
- Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng. Rửa tay vào các thời 

điểm: trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau 
khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi ho, hắt hơi, sau khi vệ sinh các bề mặt; 
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- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn 
vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). 
Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay; 

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng; 
- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, 

khăn lau tay...; 
- Không được khạc, nhổ vứt rác, vứt khẩu trang bừa bãi.  
- Trong giờ học: Nếu có dấu hiệu bất thường (sốt từ 3705C, ho, khó, thở…  

nghi ngờ mắc Covid-19; Hoặc nhận được thông tin là F1, F0) sinh viên báo ngay 
cho giảng viên đang dạy; ngồi tại lớp không được tự ý di chuyển chờ hướng dẫn.   

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của giảng viên, viên chức, người 
lao động khi có ca bệnh/nghi ngờ Covid-19 để xử trí theo quy định; 

- Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về phòng chống dịch khác của 
chính quyền và Nhà trường; 

- Tránh kỳ thị, xa lánh hay trêu chọc bạn bè bị mắc Covid-19. 
3. Xử lý khi phát hiện bị nhiễm Covid-19 (F0) 
Trường hợp phát hiện dương tính với Covid-19 (F0) phải thực hiện cách 

ly theo quy định của y tế: 
- Trường hợp sinh viên đang ở trong Trường thì báo cho giảng viên đang 

giảng dạy trên lớp hoặc cán bộ phòng, ban, khoa nơi sinh viên có mặt hoặc 
Phòng Công tác sinh viên (ĐT: 024-38359802); 

- Trường hợp sinh viên đang ở trong ký túc xá (KTX) thì báo cho quản lý 
KTX, y tế phường Láng Hạ (024-37730850) hoặc y tế Trường (024-38350886) 
và sẽ cách ly tại KTX;  

- Trường hợp sinh viên đang ở bên ngoài Trường phải báo với chủ 
nhà/chủ hộ và cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn điều trị và 
cách ly; đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp (cố vấn học tập);  

- Trường hợp có diễn biến bệnh nặng phải đi điều trị tại cơ sở điều trị 
bệnh nhân Covid-19 của thành phố. 

Sinh viên khi đến Trường nếu có vấn đề về sức khỏe cần đến ngay Trạm 
Y tế (E102) hoặc liên hệ số điện thoại: 024-38350886 (Trạm Y tế) hoặc 
0983370998 (BS.  Phúc) hoặc 0936896666 (Thầy Tùng P. CTSV) hoặc 
0973869629 (Thầy Trung P. CTSV)./. 
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