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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2021.

THÔNG BÁO
V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại Ký túc xá

Kính gửi: Sinh viên nội trú;
Trường Đại học GTVT Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh
 Căn cứ lịch học, lịch thi của Trường;
 Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp;
 Thực hiện sự chỉ đạo của Nhà trường; sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn;
Nhằm đảm bảo công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong
ký túc xá, Ban quản lý Ký túc xá (BQL KTX) đề nghị sinh viên nội trú thực hiện những việc
sau:
1. Khi không cần thiết, sinh viên hạn chế tối đa việc rời KTX. Khi ra khỏi phòng, phải
đeo khẩu trang. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn;
2. Khi trở về KTX, cần rửa tay tại cổng; thực hiện việc đo thân nhiệt; các trường hợp có
thân nhiệt từ 38 độ trở lên: tạm thời chưa được vào KTX, sinh viên cần đến cơ sở y tế
để khám bệnh. Khi có giấy khám bệnh, BQL KTX sẽ xem xét cho vào KTX;
3. Khi sinh viên từ địa phương khác quay trở lại KTX, cần thực hiện khai báo y tế tại
cổng;
4. Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh phòng ở;
5. Đi thang máy: mỗi lần tối đa 4 người/thang máy. Khi chờ thang máy, cần đứng theo
tọa độ đã dánh dấu;
6. Khi bản thân có các triệu chứng như: ho, sốt, mất vị giác, khó thở,… cần báo với
BQL KTX để xử lý, đồng thời tới ngay cơ sở y tế để khám bệnh;
7. Nếu SV rời KTX quá 01 ngày, cần báo với BQL KTX. Địa điểm báo: phòng Bảo vệ
KTX.
8. Từ ngày 27/5/2021: KTX đóng cổng từ 21g00’ đến 6g00’ ngày hôm sau. Thời gian
thực hiện: cho tới khi có thông báo mới;
Để việc phòng chống dịch COVID-19 trong KTX đạt hiệu quả, BQL KTX đề nghị sinh
viên không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm thông báo này.
Trân trọng./.
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