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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 
 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND thành Phố về việc 

thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19; 

Thực hiện Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của 

UBND thành Phố để phòng chống dịch COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo; 

Hiệu trưởng THPT Nguyễn Quốc Trinh đề nghị toàn thể CB,GV,NV và học sinh 

nhà trường nghiêm túc thực hiện những nội dung sau: 

1. Toàn bộ CB,GV,NV, học sinh của trường ở tại nhà trong thời gian này. Hạn chế 

tiếp xúc với người ngoài gia đình, chỉ đến trường để giải quyết công việc cấp bách khi 

được Hiệu trưởng điều động. (Trừ bộ phận bảo vệ, lao công, VP làm việc theo đặc thù 

công việc nhưng phải thực hiện và đảm bảo đầy đủ 5K của Bộ Y tế). Chỉ ra ngoài trong 

các trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, 

khám chữa bệnh, tiêm chủng, các trường hợp khẩn cấp khác và phải thực hiện nghiêm 

thông điệp 5K của Bộ Y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung 

quá 2 người. 

2. CB,GV,NV và học sinh cần bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện 

pháp phòng chống dịch của Thành phố, không hoang mang, lo lắng thái quá, không tham gia 

đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Thực hiện khai báo y tế 

hằng ngày trên website https://tokhaiyte.vn hoặc qua các ứng dụng NCOVI, BLUZONE; 

VietNam Health Declaration. Nhà trường thực hiện báo cáo hàng ngày về Sở chỉ huy của 

Ngành và địa phương theo quy định. 

3. Trường hợp CB,GV,NV xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó, thở, mất vị giác 

hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải tự cách ly, thông báo cho Hiệu trưởng 

(0915256022), đồng thời liên hệ ngay với chính quyền địa phương và cơ sở y tế tại địa 

phương để được hướng dẫn xử trí kịp thời.(Đối với học sinh, GVCN lớp nắm bắt và báo cáo 

với BGH theo quy định). 

4. Giao bộ phận văn phòng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị 

thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch. Sẵn sàng bố trí CSVC nhà trường để thành lập 

cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có) 

Yêu cầu toàn thể CB,GV,NV, học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trong thông báo.  

 

Trân trọng! 
 

 

Nơi nhận: 
-  CBGVNV, học sinh; 

- Lưu VT. 
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