
DiI HQC HUE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRU'UNG  DAI HQC Y  DIJC Dc  1p — Tir do — Hnh phüc  

S: jq3g/TB-DHYD Thira Thiên Hu ngày i tháng - nám 2020 

THÔNG BAO 
V vic thjc hin các bin pháp phông, chng Covid-19 

Thirc hin chi dao  theo Cong din khn s 06/CD-UBND ngày 31/7/2020 cüa 
UBND tinh Thra Thiên Hue ye vic trin khai các bin pháp phông chng djch 
Covid-19 vâ Cong vAn s 1165/DHH-VP ngày 3 1/7/2020 cüa Di h9c Hu ye vic 
thirc hin the bin pháp phông chng djch Covid- 19, Ban Giám hiu Nhà tru&ng yêu 
c.0 các dan vj, CBVC-NLD toàn Trithng nghiêm tue thirc hin các ni dung sau: 

1. Không t chirc các 1p h9c ttp trung k tü ngày 31/7/2020 cho den khi có 

thông báo mâi. Tang cithng hInh thüc dào to tWc  tuyên. 

2. PhOng ChInh trj - Cong tác sinh viên, PhOng Dào to sau di hoc, Doàn 
Thanh niên — Hi sinh viên thông báo cho sinh viên, h9c viên htn ch di 1ti, không di 

den các nai dông ngui. 

3. Tiêp t%lc tang cuô'ng thirc hin các bin pháp phông chng djch, deo khu 
trang khi ra duô'ng, thrnng xuyên tha tay bng xà phOng. Không tp trung qua 20 
ngtthi tai noi cong cong, ngoài phm vi cong sâ, trung h9c, bnh vin. 

4.Thirc hin khai báo y qua dja chi: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vnlyttd  

và trên iirng diing Health HueUIv1P cüa Truxng, üng di1ng NCOVI cUa Bô Y t. Vic 

khai báo y t phAi cp nht thumg xuyên, lien tic ti các thô'i dim có biu hin thay 

d&i v sirc khOe. 

Nhn duc thông báo nay, yêu cu các don vj nghiêm tue th?c hin các ni 

dung nêu trên./4,,, 

Ncri nhãn: 
- Các don vj toàn Tru'Ong; 
- Các lop sinh viên, h9c viên SDH; 
- Doàn Thanh niên, Hi sinh viên; 
-LijuVT. 
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