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 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng 7  năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  

tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Căn cứ công văn số 2820/UBND-VX ngày 26 tháng 7 năm 2020 Về tăng cường 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19 tại thành phố Đà Nẵng, nhằm kiểm 

soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan, nay Ban Giám Hiệu đề nghị sinh 

viên và học viên khi đi học cần nghiêm túc tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19 

theo các quy định của nhà trường: 

-  Chủ động cập nhật các kiến thức hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm 

COVID-19 trên website chính thức của nhà trường để phòng, chống dịch bệnh.  

-   Tự trang bị khẩu trang và nước rửa tay nhanh sát khuẩn để phòng, chống dịch 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

-  Trong trường hợp, sinh viên và học viên có đi từ vùng dịch (Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Ý, Anh, Mỹ, Việt Nam,...) và đặc biệt từng đến Đà Nẵng từ ngày 

01/07/2020 hiện đang có mặt tại TP.HCM mà có tiếp xúc với những người có nguy cơ 

cần nhanh chóng thông báo đến phòng Quản lý đào tạo (khối Đại học) và phòng Công tác 

học sinh sinh viên qua email: daotao@pnt.edu.vn và phongcongtachssv@pnt.edu.vn để 

được hướng dẫn kiểm tra và kịp thời báo cáo tình hình đến Ban Giám Hiệu và Sở Y tế. 

Hạn chót báo cáo: trước ngày 29/07/2020. Nếu sinh viên và học viên không báo cáo tùy 

theo mức độ nặng hay nhẹ sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp.  

 Trân trọng./. 

 

                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                        (đã ký)                          
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