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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

 

Số:  1223/TB - ĐHL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2020 
 

THÔNG BÁO  

Về việc một số biện pháp cấp bách tăng cường công tác phòng,  

chống dịch Covid-19 tại Trường 

   

 Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo 

các đơn vị, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

các nội dung sau: 

1. Đề nghị tất cả viên chức, người lao động, sinh viên, học viên phải đeo khẩu trang 

đúng cách, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay khi vào Trường, cài đặt và bật app Bluezone 

trong suốt thời gian làm việc và học tập tại Trường. Khuyến khích mọi người luôn bật app 

Bluezone để nhận được cảnh báo sớm về tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh, có cơ sở 

xác định rõ F2, F3, F4,… 

2. Kê khai y tế online: 

- Viên chức, người lao động theo link: https://forms.gle/Kzm2VV5wEjFY9s2H8 

- Sinh viên, học viên theo link:  https://forms.gle/pEnBWz3T5sqUZVF16 

3. Những trường hợp tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm bệnh, đề nghị: 

  Liên hệ ngay đường dây nóng của một trong những cơ quan y tế gần nhất theo danh 

sách dưới đây để khai báo và được hướng dẫn, hỗ trợ: 

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM 0869 577 133 

2. Trung tâm Y tế Quận 1 0902 318 877 

3. Trung tâm Y tế Quận 2 0909 887 119 

4. Trung tâm Y tế Quận 3 0986 199 575 – 0989 070 729 

5. Trung tâm Y tế Quận 4 0931 427 504 

6. Trung tâm Y tế Quận 5 0913 917 779 

7. Trung tâm Y tế Quận 6 0378 676 975 

8. Trung tâm Y tế Quận 7 0378 593 296 

9. Trung tâm Y tế Quận 8 0903 186 883 

10. Trung tâm Y tế Quận 9 0842 322 345 

11. Trung tâm Y tế Quận 10 0986 875 637 – 0907 527 643 

12. Trung tâm Y tế Quận 11 0903 031 921 

13. Trung tâm Y tế Quận 12 0906 656 542 

14. Trung tâm Y tế Quận Bình Tân 0982 630 450 

15. Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh 0902 418 869 

16. Trung tâm Y tế Quận Gò Vấp 0866 623 723 

17. Trung tâm Y tế Quận Phú Nhuận 0902 963 115 

18. Trung tâm Y tế Quận Tân Bình 0908 320 002 – 0909 778 175 
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19. Trung tâm Y tế Quận Tân Phú 0909 138 400 

20. Trung tâm Y tế Quận Thủ Đức 0937 132 382 

21. Trung tâm Y tế Huyện Bình Chánh 0981 689 486 

22. Trung tâm Y tế Huyện Cần Giờ 0913 117 677 

23. Trung tâm Y tế Huyện Củ Chi 0969 176 053 

24. Trung tâm Y tế Huyện Hóc Môn 0902 881 396 

25. Trung tâm Y tế Huyện Nhà Bè 0903 632 153 

Trong trường hợp không liên hệ được với đường dây nóng của cơ quan y tế trên, liên 

hệ ngay với đường dây nóng của Nhà trường (0906.792.510 - BS Lan) để được hướng dẫn. 

- Những trường hợp được xác định là F2, F3 thì tự cách ly tại nhà 14 ngày, chờ kết quả 

xét nghiệm của F1. Khi có kết quả xét nghiệm của F1, phải báo ngay cho Nhà trường qua 

đường dây nóng (0906.792.510 - BS Lan) để được chỉ định hướng xử lý tiếp theo. 

- Những trường hợp được xác định là F4, F5,… thì vẫn đi học, đi làm nhưng phải chấp 

hành nghiêm các quy định phòng chống dịch khi vào Trường, hạn chế di chuyển, tụ tập 

đông người, tiếp xúc gần với người khác. Đồng thời, theo dõi sức khỏe và tình hình của F2, 

F3, báo cáo kịp thời với đường dây nóng của Trường (0906.792.510 - BS Lan). 

4. Các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh (sốt, ho, khó thở,…) thì chủ 

động cách ly ở nhà, liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất qua đường dây nóng để được hướng 

dẫn kiểm tra, thăm khám. 

5. Nhà trường đề nghị viên chức, người lao động, sinh viên, học viên hợp tác, chấp 

hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID – 19, không để lây lan dịch bệnh 

ra cộng đồng. Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật về tính trung 

thực, chính xác của các thông tin trong kê khai y tế và lịch sử đi lại. Các trường hợp cố ý 

che dấu, đưa thông tin không chính xác để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, tùy mức độ sẽ 

được xử lý theo quy định. 

Nơi nhận:                                                                           

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c);  

- Website, Ban truyền thông (để tuyên truyền); 

- Ban Chỉ đạo, Tổ phản ứng nhanh (để thực hiện); 

- Các đơn vị trong trường (để thực hiện); 

- Toàn thể CBGV, NLĐ (để thực hiện); 

- Lưu VT, HCTH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký và đóng dấu) 

  

 

Lê Trường Sơn 

 


