
     

BỘ LAO ĐỘNG – THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC - HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:     .2021/TB-ALC 
        Thừa Thiên Huế, ngày  03 tháng 05 năm 2021 

                     

THÔNG BÁO 
(V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với HV/HS/SV các 

lớp học chuyên ngành) 
 

Căn cứ vào công điện số 541/CĐ-TTg ngày ngày 23 tháng 04 năm 2021 về việc tăng 

cƣờng thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiên theo công văn số 8242/TCGDNN–HSSV ngày 01 tháng 05 năm 2021 của 

Tổng cục trƣởng Tổng cục GDNN về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 cho học 

sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại sau các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5. 

Trƣờng Cao đẳng Âu Lạc – Huế về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-

19 đối với HV/HS/SV các lớp học chuyên ngành cụ thể nhƣ sau: 

1. Toàn bộ HV/HS/SV các lớp chuyên ngành đang học offline nghỉ học đến hết ngày 

09 tháng 05 năm 2021 (Kể cả lớp văn hóa K1-THPT  và các lớp học chuyên ngành tại địa 

phương). 

2. 100% HV/HS/SV các lớp học chuyên ngành thực hiện khai báo y tế theo Link sau: 

http://forms.gle/gNGrQomYm3fCCt3B8 

3. Các lớp học chuyên ngành online triển khai học bình thƣờng theo thời khóa biểu 

mà nhà trƣờng đã ban hành. 

4. Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ y tế 

nhƣ sau: 

-  Cập nhật các thông tin liên quan trên các phƣơng tiện thông tin chính thống để hiểu 

rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe và 

không để dịch bệnh lây lan; 

- Hạn chế tham gia, tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông ngƣời; 

- Sử dụng khẩu trang đúng cách và rửa tay thƣờng xuyên với xà phòng, nƣớc sạch 

hoặc các loại nƣớc rửa tay có cồn; 

-  Tránh tiếp xúc quá gần với ngƣời bị sốt/ho và các loại động vật nuôi. 

 Nhà trƣờng đề nghị GVCN/CVHT, Khoa bộ môn thông báo kịp thời đến HV/HS/SV 

đƣợc biết để thực hiện ./. 

 HIỆU TRƯỞNG 
    

   (Đã ký) 
 

 

 ThS. Đồng Văn Cường 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 

- Lƣu VT. 

 

 

http://forms.gle/gNGrQomYm3fCCt3B8

