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THÔNG BÁO SỐ 6 

V/v phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV hiện đang diễn biến rất 

phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam. Tính đến ngày 09/03/2020 trên thế giới có 

trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận có người nhiễm, ghi nhận trên 100.000 

ca nhiễm. Việt Nam bắt đầu xuất hiện ca thứ 17 tính từ 18.00 ngày 06/03/2020. Chỉ 

trong 03 ngày, số người nhiễm đã tăng thêm 14 trường hợp, tổng số ca nhiễm ở Việt 

Nam là 30 người, tính đến ngày 09/3/2020. Hà Nội đã xuất hiện 04 ca nhiễm. Để 

đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu cán bộ, giảng viên, chuyên viên nhà trường 

thực hiện nghiêm túc các quy trình sau: 

1. Đối với tất cả cán bộ, giảng viên, chuyên viên, người lao động: 

- Thực hiện kiểm tra thân nhiệt ở cổng bảo vệ, đeo khẩu trang khi vào Trường; 

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay và sát khuẩn tay thường 

xuyên trong thời gian làm việc tại Trường; 

- Thực hiện thường xuyên lau khử khuẩn bề mặt nơi làm việc ít nhất 2 lần/ 

ngày, sàn nhà ít nhất 1 lần/ngày tại nơi làm việc và sinh sống; 

- Thực hiện khai báo y tế trung thực khi có yêu cầu; 

Phòng Thanh tra và Công đoàn sẽ kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các yêu 

cầu trên. 

2. Đối với khách bên ngoài vào trường, sinh viên, học viên (nếu có): 

- Thực hiện kiểm tra thân nhiệt ở cổng bảo vệ, đeo khẩu trang khi vào Trường; 

- Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, hoặc thẻ sinh viên cho bảo vệ; 

- Khai báo thông tin y tế tại cổng bảo vệ. 

3. Đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại Trường: Áp dụng như cán 

bộ của Trường. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trường đang phối hợp 

chặt chẽ với Trung tâm Y tế dự phòng quận Đống Đa và Trung tâm Y tế dự phòng 

Thành phố Hà Nội để theo dõi sát tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống 

kịp thời, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn trường. Đề nghị các đơn vị 

và cá nhân trong toàn trường thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên và thường xuyên 

theo dõi để thực hiện các yêu cầu từ Trường qua các kênh thông tin nội bộ./. 



 

Nơi nhận: 

- Hội đồng Trường (để b/c); 

- Phó Hiệu trưởng phụ trách (để b/c); 

- Thủ trưởng các đơn vị (để th/hiện); 

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ 

tịch HSV Trường (để th/hiện); 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

 

 

 


