
 
 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 224/TCĐN-HCQT        Bình Thuận, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

V/v bổ sung, điều chỉnh phương án 
xử lý tình huống khi phát hiện viên 
chức, người lao động, học sinh, sinh 
viên làm việc, học tập và khách liên 
hệ công tác tại Trường nhiễm/nghi 

nhiễm COVID-19 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường. 

 

Ngày 19/7/2021, Trường ban hành Phương án số 01/PA-TCĐN về việc xử lý 
tình huống khi phát hiện viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên làm việc, 
học tập và khách liên hệ công tác tại Trường nhiễm/nghi nhiễm COVID-19 (gọi tắt 
là Phương án số 01).  

Nay, Trường bổ sung, điều chỉnh Tình huống 4 tại điểm 4 Phần IV của 
Phương án số 01 (đối với các nội dung khác của Phương án số 01 giữ nguyên, 
không thay đổi), cụ thể như sau: 

Tình huống 4 (Khi chính quyền sở tại trưng dụng KTX nhà trường làm 
cơ sở cách ly tập trung) 

Bước 1: Phòng HC-QT phối hợp các đơn vị liên quan của nhà trường thiết lập 
01 đường riêng vào/ra cho VC, NLĐ từ Cổng số 02 đến khu vực phòng Thủ quỹ 
(để xe/phương tiện vận chuyển cá nhân tại nhà xe HSSV) và 01 đường riêng vào/ra 
khách, HSSV, bưu tá…(gọi tắt là khách) liên hệ công tác bắt đầu từ Cổng số 02 
đến khối hiệu bộ (để xe/phương tiện vận chuyển cá nhân trước tiền sảnh khu hiệu 
bộ phía sau hoa viên hình Oval); 01 đường riêng cho xe ô tô vào vận chuyển rác 
thải… từ Cổng số 02 đến đường trục chính xuống dãy nhà xưởng rẽ trái vòng qua 
sau Hội trường rồi ra bằng Cổng số 01; triển khai bảng thông báo, chỉ dẫn liên hệ 
công tác được thuận tiện; thiết lập đường dây điện thoại nội bộ (131) tại chốt bảo 
vệ Cổng số 02; giăng dây cảnh báo nguy hiểm/chú ý khoanh vùng khu làm việc tại 
khối hiệu bộ; bố trí phòng Thực hành Lễ tân tại tiền sảnh để tiếp khách liên hệ 
công tác và bố trí phòng Thực hành Hội thảo để tiếp HSSV, phụ huynh liên hệ nộp 
hồ sơ/tư vấn tuyển sinh trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo khoảng cách an toàn tối 
thiểu 02 mét khi tiếp xúc; đối với công tác tạp vụ cần bố trí chéo nhân sự phục vụ 
theo lịch làm việc của Ban Giám hiệu (BGH); đối với văn bản điều hành nội bộ 
của nhà trường cần cập nhật song hành trên hệ thống mạng LAN và trang thông tin 
điện tử của trường (riêng các công văn khẩn, hỏa tốc cần cập nhật thêm trên Zalo 
Group – BGH & QUẢN LÝ CÁC ĐV). 

Bước 2: Bảo vệ nhà trường kiểm soát chặt chẽ các động vật có nguy cơ làm 
phát tán rác thải tại khu vực cách ly; đặc biệt hướng dẫn khách liên hệ công tác 
chấp hành đo thân nhiệt, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K; đồng thời xác nhận khách 



2 
 

 

cần liên hệ đơn vị/cá nhân nào thuộc trường thì thông báo bằng điện thoại nội bộ 
cho đơn vị/cá nhân đó để tiếp đón và hướng dẫn xe/phương tiện vận chuyển của 
khách chạy vào để trước tiền sảnh khu hiệu bộ phía sau hoa viên hình Oval và đối 
với xe ô tô chuyên dùng lấy rác thải của nhà trường, khu cách ly tập trung tại KTX 
theo cung đường nêu tại Bước 1 thực hiện theo nguyên tắc vào/ra trên 01 tuyến 
đường riêng độc lập; đối với 03 cá nhân của Ban quản lý KTX&BV thuộc trường 
có tham gia hỗ trợ Ban Điều hành Khu cách ly Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận hạn chế tiếp cận khu vực giới hạn khuyến cáo an toàn của khối 
hiệu bộ (nếu không thật sự cần thiết) và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đảm bảo 
cho máy bơm PCCC vận hành tốt cũng như nguồn nước PCCC dự phòng tại hồ 
chứa 160 m3; tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tài sản nhà trường và giám sát 
chặt chẽ các điểm xung yếu vào ca trực đêm tại vị trí khu vực phòng Văn thư – Y 
tế, phòng Thủ quỹ tại tầng 01 khối hiệu bộ; cùng các đơn vị triển khai khử khuẩn 2 
lần trong ngày làm việc tại khu vực khối hiệu bộ (buổi sáng lúc 7h00 và buổi chiều 
lúc 6h30). 

Bước 3: Tổ phòng chống dịch COVID-19 giám sát, chặt chẽ VC, NLĐ, 
HSSV và khách liên hệ công tác hợp tác thực hiện nghiêm 5K để phòng, chống 
dịch COVID-19. 

Bước 4: Các trưởng đơn vị phân công tối thiểu ½ nhân sự làm việc tại trường 
(trừ bộ phận bảo vệ), lập nhật ký ghi nhận hàng ngày VC, NLĐ, khách liên hệ 
công tác tại đơn vị mình tiếp đón; đối với việc trình Ban Giám hiệu (BGH) phê 
duyệt văn bản tham mưu hoặc hồ sơ liên quan đến công tác văn thư (đóng dấu, gửi 
bưu phẩm,…) đề nghị các đơn vị thuộc trường để tập trình ký văn bản (có ghi nhãn 
đơn vị trình, họ tên của BGH cần trình) trên bàn phía trước phòng Văn thư – Y tế 
để Văn thư nhà trường trình chuyển trên bàn đặt phía ngoài phòng BGH xem xét, 
giải quyết hàng ngày làm việc (trước 09 giờ 30’ và trước 15 giờ 30’) và Văn thư sẽ 
liên hệ thông báo cho các đơn vị khi BGH chuyển trả lại tập trình ký; chuẩn bị đầy 
đủ các phương tiện phục vụ làm việc tại nhà khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu; 
khuyến nghị các cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý không lấy địa chỉ nhà trường 
giao/nhận hàng khi sử dụng giao dịch mua sắm trực tuyến. 

Trường thông báo cho Trưởng các đơn vị được biết để triển khai thực hiện có 
hiệu quả./. 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Các thành viên Tổ PC Covid-19; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, HCQT (Mười). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ích 


		2021-07-27T10:05:18+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hữu Ích<nhich@dnbt.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-27T10:10:54+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận<tcdn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




