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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

________ 
 

Số: 107/QĐ-ĐHVHHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định thực hiện các biện pháp,                                                      

điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

_________ 
 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt 

cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

- Căn cứ Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 và Công văn số 

2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai phòng, chống 

dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; 

- Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi 

học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; 

- Căn cứ Công văn số 1540/BVHTTDL-ĐT ngày 24/4/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức triển khai các hoạt động  đào tạo phù hợp 

với tình hình mới;  

- Căn cứ Công văn số 1490/UBND-VX ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ tinh thần phiên họp Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường ngày 

24/4/2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổng hợp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định thực hiện các biện pháp, điều kiện an toàn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn Trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nhà nước 

tuyên bố hết dịch Covid-19 trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 
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Điều 3. Tất cả các đơn vị thuộc Trường; công chức, viên chức, người làm 

hợp đồng lao động và sinh viên, học viên toàn Trường có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:      

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Toàn thể CC,VC, NLHĐLĐ (để thực hiện); 

- Toàn thể sinh viên, học viên (để thực hiện); 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thế Dũng 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

________ 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2020 
 

 

QUY ĐỊNH 

Về việc thực hiện các biện pháp, điều kiện an toàn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-ĐHVHHCM ngày 27 tháng 4 năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đai học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh) 
_____ 

 
Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định thực hiện 

nghiêm các biện pháp, điều kiện nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống và ứng phó dịch 

bệnh Covid-19 trong phạm vi toàn Trường như sau: 

 

1. Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống và 

ứng phó dịch bệnh Covid-19 

- Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt và yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người làm hợp đồng lao động (gọi tắt là 

cán bộ Trường) gương mẫu thực hiện nghiêm trách nhiệm phòng chống và tham gia 

chống dịch, thực hiện trách nhiệm ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi  

Trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

- Phòng Công tác sinh viên (chủ trì) phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội 

Sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và yêu cầu tất cả sinh viên 

và học viên (gọi tắt là người học) thực hiện nghiêm trách nhiệm phòng, chống và tham 

gia chống dịch, thực hiện trách nhiệm ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi 

Trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

 

2. Đeo khẩu trang và đo thân nhiệt khi vào Trường, vào ký túc xá 

- Tất cả cán bộ và người học của Trường, khách đến Trường liên hệ công tác bắt 

buộc phải đeo khẩu trang mọi nơi, mọi lúc. Khẩu trang do cá nhân tự chuẩn bị cho 

mình để sử dụng lâu dài đến khi kết thúc dịch bệnh. 

- Tất cả cán bộ Trường và người học, khách đến Trường liên hệ công tác phải 

dừng lại tại vị trí quy định để người có trách nhiệm của Trường đo thân nhiệt mỗi lần 

vào Trường. 

- Sinh viên ở trong ký túc xá (KTX) không đi ra ngoài khu vực Trường nếu 

không thực sự cần thiết. Cán bộ quản lý KTX tổ chức đo thân nhiệt mỗi ngày 1 lần, 

Phòng Công tác sinh viên (CTSV) nghiên cứu hình thức tổ chức đo thân nhiệt đầy đủ, 

phù hợp. 

- Sinh viên ở trong KTX cần theo dõi nhắc nhở lẫn nhau, thực hiện nghiêm 

những quy định của Trường, khi phát hiện bạn mình có dấu hiệu, triệu chứng của dịch 

bệnh Covid-19 phải lập tức báo cáo ngay cho Trường để Trường thực hiện các biện 

pháp y tế theo quy định. Đối với cán bộ Trường khi đến cơ quan làm việc cũng phải 

thực hiện các nhiệm vụ như những sinh viên ở trong KTX. 
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- Người không có trách nhiệm không được vào Trường. 

Thực hiện nghiên các yêu cầu trên nhằm để phòng, chống sự lây lan dịch bệnh 

Covid-19 trong và ngoài Trường. 

 

3. Đảm bảo giãn cách và không tập trung tụ tập đông người 

- Tất cả cán bộ, người học thuộc Trường phải giữ khoảng cách an toàn trong quá 

trình làm việc, sinh hoạt, tiếp xúc, di chuyển, ngồi ăn uống trong căn tin,... luôn luôn 

giữ khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là 1,0 m. 

- Trong lớp học, người học phải ngồi theo hướng dẫn của Trường hoặc giảng 

viên, tất cả người học ngồi quay mặt theo 1 chiều nhìn từ cuối lớp lên đầu lớp, khoảng 

cách chỗ ngồi giữa 2 người học thực hiện theo quy định tại Công văn số 

1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh, học viên và sinh viên đi học trở lại và xử 

trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. 

- Trường bố trí giờ ra vào lớp có sự lệnh nhau giữa các lớp, tất cả cán bộ và 

người học Trường nghiêm túc chấp hành để thực hiện giãn cách giữa người với người 

trong Trường. 

- Không tụ tập hoạt động, sinh hoạt, hội họp quá 20 người bất kỳ lý do gì. 

- Không tụ tập cả trong Trường lẫn ngoài cộng đồng xã hội. 

 

4. Thường xuyên vệ sinh, giữ môi trường sạch 

- Tất cả cán bộ Trường và người học phải giữ vệ sinh cá nhân theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 

đúng cách theo hướng dẫn của ngành y tế tại các khu nhà vệ sinh hoặc khu rửa tay do 

Trường bố trí. 

- Không vịn vào tường, thành - lan can cầu thang đi bộ, vách thang máy, các vật 

khác có bề mặt tương tự. Khi có vịn thì xịt, lau thuốc kháng khuẩn để vệ sinh trên 2 

bàn tay.  

- Không khạc nhổ, ho văng nước bọt, đờm ra môi trường. 

- Khi đeo và mở khẩu trang cũng thực hiện theo đúng cách hướng dẫn của ngành y tế.  

- Tuyệt đối giữ vệ sinh môi trường ở khu vực sân trường, hành lang, lớp học, 

phòng ở trong KTX, các sảnh sinh hoạt của Trường. 

- Ăn, uống phải đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Không tiếp xúc với người lạ, người mà mình không rõ về lai lịch y tế trong thời 

gian dịch bệnh Covid-19. 

 

5. Cán bộ nhà trường và người học phải khai báo y tế 

- Trước khi đến Trường học tập học kỳ II, năm học 2019-2020, tất cả người học 

phải khai báo y tế theo mẫu và hướng dẫn của Trường do Phòng Công tác sinh viên 

phát hành. Không khai báo y tế sẽ không được vào Trường. 

- Trong quá trình đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020, tất cả cán bộ và người 

học của Trường nếu có đi công việc ở các tỉnh, thành khác hoặc đi tham gia các hoạt 

động đông người, hoặc đã đến vùng/khu vực có người thuộc diện từ F0 đều F4 phải 

khai báo y tế lại với Trường. 

- Việc khai báo lai lịch y tế phải khai đầy đủ, trung thực, khách quan, không dấu diếm. 
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6. Quy định và xử lý các trường hợp có dấu hiệu dịch bệnh 

Cán bộ và người học của Trường: 

- Không đến Trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ 

quan y tế. 

- Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, báo cáo ngay cho Trường, 

đồng thời đến cơ sở y tế địa phương để được khám, tư vấn, điều trị. 

- Cá nhân thường xuyên kiểm tra thân nhiệt từ nhà mỗi ngày trước khi đến 

Trường. 

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường từ nhà đến Trường và từ Trường 

về nhà. 

- Kịp thời báo cáo lãnh đạo Trường nếu phát hiện cán bộ và người học của 

Trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý. 

- Khi phát hiện có cán bộ hay người học của Trường mắc một trong các triệu 

chứng như sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 (gọi chung là người nghi 

ngờ, viết tắt là NNN) trong Trường thì Trường thực hiện theo các bước sau: 

+ Bước 1. Người phát hiện đề nghị thực hiện ngay biện pháp hạn chế tiếp xúc 

giữa NNN với những người khác trong khoảng cách không dưới 2,0 mét. 

+ Bước 2. Người phát hiện liên hệ Thường trực Ban phòng, chống dịch bệnh 

Covid của Trường
1
 và Bộ phận Y tế để thực hiện nhiệm vụ cách ly và điều tra dịch tễ. 

+ Bước 3. Cán bộ y tế Trường học phải được trang bị trang phục, dụng cụ y tế 

(đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế) thực hiện việc cung cấp khẩu trang y tế 

cho NNN và hướng dẫn sử dụng đeo đúng cách. 

+ Bước 4. Cán bộ y tế trường đưa NNN đến khu cách ly riêng  do nhà trường bố trí. 

+ Bước 5. Cán bộ y tế Trường thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ 

của NNN bằng hình thức thực hiện việc hỏi trực tiếp: 

- Nội dung điều tra dịch tễ: 

+ Trong 14 ngày gần nhất cán bộ hoặc người học của Trường có đến và đi về từ 

vùng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế (cả trong và ngoài nước). Nếu có, nêu địa 

điểm cụ thể. 

+ Trong vòng 14 ngày gần nhất, NNN có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, học cùng 

lớp, sinh hoạt chung, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách ≤ 1 - 2m, di chuyển trên 

cùng phương tiện,...) với những người đi về từ vùng dịch, người nghi ngờ khác đã xét 

nghiệm có dương tính với Covid-19. 

Tham vấn ý kiến của cán bộ y tế phường hoặc đơn vị y tế cấp quận theo quy định 

để khẳng định về tiền sử tiếp xúc dịch tễ. Nếu cần thiết thì mời cán bộ y tế khu vực, 

tuyến quận hay thành phố đến hỗ trợ. 

- Các xử trí sau khi điều tra dịch tễ 

+ Trường hợp NNN không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ: 

• Cán bộ y tế đưa NNN có biểu hiện sốt, ho, khó thở đến cơ sở y tế gần nhất để 

xử lý kịp thời. Thực hiện việc ghi lại các thông tin vào sổ  theo dõi sức khỏe người 

nghi ngờ theo quy định. 

• Hoạt động của nơi phát hiện NNN tiếp tục tiếp tục trở lại bình thường. 

+ Trường hợp NNN có yếu tố tiếp xúc dịch tễ: 

                     
1
 -1419689;  Lê Thị Thanh 

Thủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực, điện thoại: 0919892098; Lâm Nhân, 

Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban, điện thoại: 0983600653. 
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• Vận chuyển đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị: Cán bộ y tế Trường phối hợp 

với trạm y tế tại địa phương để đưa người có biểu hiện nghi ngờ đến cơ sở y tế theo 

quy định để cách ly và điều trị. Việc vận chuyển người nghi ngờ phải thực hiện đúng 

theo quy định về phòng chống lây nhiễm. 

• Các biện pháp xử lý tại Trường: Đối với trường hợp có tiếp xúc gần thì thực 

hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền tại địa phương; thông báo cho 

toàn thể cán bộ và người học nghỉ học cho đến khi Trường có thông báo mới. 

• Khử khuẩn môi trường: Thực hiện khử trùng và xử lý môi trường ổ dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Trên đây là Quy định thực hiện các biện pháp, điều kiện an toàn phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 bắt buộc tất cả công chức, viên chức, người làm hợp đồng lao 

động, sinh viên và học viên toàn Trường phải thực hiện nghiên túc trong thời gian dịch 

bệnh Covid-19 đang diễn ra./. 

 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thế Dũng 
 

 

 


