
     
SỞ LAO ĐỘNG TB & XH TT HUẾ 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC – HUẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                 Số:     10 .2020/TB-ALS                  Huế, ngày   04  tháng    02   năm 2020 
 
                    

THÔNG BÁO 
(V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona) 

 

Thực hiên theo công văn số 156/TTGDNN-HSSV ngày 31/01/2020 của Tổng cục 
Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh nCoV; 

Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế đề nghị toàn thể giáo viên, nhân viên và học viên, 
học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do vi rút Corona  gây ra cụ thể như sau: 

1. Cập nhật các thông tin liên quan trên các phương tiện thông tin chính thống để hiểu 
rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch nCoV nhằm đảm bảo sức khỏe và 
không để dịch bệnh lây lan; 

2. Tăng cường thực hiện kiểm tra, chăm sóc y tế để chủ động phòng, chống dịch 
nCoV tại cơ sở; 

3. Hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; 

4. Sử dụng khẩu trang đúng cách và rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch 
hoặc các loại nước rửa tay có cồn; 

5. Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt/ho và các loại động vật nuôi; 

6. Theo dõi thường xuyên và thông báo về tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời 
những trường hợp bất thường cho Nhà trường qua các số điện thoại: 

- Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó Hiệu trưởng: 0972468181; 

- Thầy Châu Viết Trình – Phó Phòng QLĐT-CTSV&HN: 0935962286; 

 - Thầy Phạm Đức Trung – Cán bộ Y tế: 0365587355. 

 Nhà trường sẽ cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và thông báo kịp thời đến giáo 
viên, nhân viên và học viên, học sinh, sinh viên được biết./. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 (Đã ký) 
 
 Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Nơi nhận: 
- BĐH (để báo cáo); 
- BGH (để báo cáo); 
- P.QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 

Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 
- Lưu VT. 

 


