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THÔNG BÁO
Về việc Học sinh, Sinh viên nhập học trở lại
––––––––––––––––––––

Kính gửi:
- Học sinh, sinh viên trong toàn trường;
- Giáo viên chủ nhiệm, CVHT của các lớp, thư ký khoa.
Căn cứ vào Công văn số 168/TB-BCĐ ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc dỡ bỏ hạn chế
khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch; Nhà trường thông báo đến toàn
thể Học sinh, sinh viên (HSSV) các nội dung sau:
1. Học sinh, sinh viên nhập học bình thường theo đúng kế hoạch và thời khóa
biểu học kỳ I năm học 2020-2021, khi đến nhập học phải thực hiện đúng các quy
định về phòng, chống dịch.
2. Nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế, các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh theo Thông báo số 293/CĐCNH ngày 28 tháng 7 năm 2020. Địa chỉ khai
báo y tế thống nhất tại: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/yttd. Việc khai báo
y tế phải cập nhật thường xuyên, liên tục tại các thời điểm có biểu hiện thay đổi
về sức khỏe, tối thiểu 1 tuần 1 lần.
3. Học sinh, sinh viên các Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, …Khi
trở lại Trường nhập học, phải di chuyển bằng phương tiện công cộng (không dừng,
đỗ tại Đà Nẵng). Phải khai báo y tế đầy đủ tại các chốt kiểm dịch.
4. Các trường hợp không đến học được (do đang cách ly tập trung, tự cách
ly), HSSV đề xuất đến học muộn trên cổng thông tin một cửa của nhà trường (vào
trang https://sinhvien.hueic.edu.vn → Đề xuất yêu cầu → Vào học muộn do cách
ly (nêu rõ cách ly ở đâu)).
5. Toàn thể HSSV cài đặt ứng dụng Bluezone nhằm phát hiện những người
tiếp xúc gần với những người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng,
chính xác, góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19.
Đề nghị GVCN/CVHT và Thư ký khoa thông báo cho toàn thể HSSV thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT (TĐH).
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