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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

THÔNG BÁO
V/v Triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng dịch bệnh Covid 19 trong KTX

Kính gửi: Sinh viên nội trú;
Căn cứ Thông báo số 962/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 30 tháng 05 năm 2021 của Phân
hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19;
Nay Ban quản lý ký túc xá (BQL KTX) tiếp tục triển khai một số nội dung đến sinh viên
nội trú như sau:
1. Sinh viên thực tập:
- Trong mục 4 Thông báo số 962, Nhà trường đã yêu cầu cho tạm dừng thực tập. Bên cạnh đó,
việc đi thực tập bên ngoài cũng nhiều rủi ro cho chính sinh viên đi thực tập và sinh viên nội trú.
- Vì lý do đó, kể từ ngày 1/6/2021, BQL KTX không xem xét giải quyết cho các trường hợp sinh
viên nội trú đi thực tập;
2. Việc vào – ra ký túc xá:
- Hiện tai, KTX mở cửa ở 2 khung giờ: 06g00’ đến 08g00’ và từ 16g00’ đến 18g00’, khi thật sự
cần thiết sinh viên có thể ra ngoài. Sinh viên chỉ được vào/ra KTX cùng một khung giờ;
- Từ ngày 1/6/2021:
+ Những sinh viên rời KTX buổi sáng nhưng buổi chiều (16g00’ đến 18g00’) mới quay lại
KTX, thì phải thực hiện các việc: i) ghi vào sổ theo dõi tại cổng; ii) quét mã QR tại cổng để khai
báo: y tế, những địa điểm đã đi tới sau khi rời KTX, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông
tin khai báo. Sinh viên vi phạm giờ giấc 01 lần sẽ xem xét thu hồi thẻ ra vào cổng – trừ trường
hợp đã xin phép;
+ Sinh viên về KTX sau 18g00’, xem như tự rời KTX trong đợt dịch bệnh này, chưa xem
xét cho vào KTX; Cho tới khi có thông báo mới;
+ Những SV đã rời KTX, không có thẻ ra vào cổng (cấp trong đợt dịch bệnh lần này):
chưa được xem xét cho vào KTX; Cho tới khi có thông báo mới.
Vì sự an toàn của tất cả mọi người đang ở trong KTX, rất mong sinh viên nội trú chia sẻ
những bất tiện; tự giác tuân thủ nghiêm túc các nội dung của thông báo này.
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