
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số:          /ĐHBK-BCĐ 

V/v: tăng cường phòng, chống dịch COVID-

19 sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  Các đơn vị 

Cán bộ viên chức, người học và khách đến Trường 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dự kiến sau nghỉ Lễ 

30/4 và 01/5 sẽ có lượng lớn người quay trở lại Hà Nội. Để tăng cường phòng chống nguy cơ 

lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm công điện số 05/CĐ-UBND ngày 

02/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Ban Giám hiệu yêu cầu tất cả cán bộ viên 

chức, người học và các đơn vị toàn Trường thực hiện các nội dung sau: 

1. Toàn Trường chuyển dạy và học lý thuyết, bài tập sang hình thức trực tuyến trên Microsoft 

Teams từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Học phần thí nghiệm tạm dừng và được 

Phòng Đào tạo bố trí lịch học bù sau. Học viên cao học, nghiên cứu sinh tiếp tục lịch bảo 

vệ luận văn, luận án trong điều kiện đảm bảo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế; 

2. Yêu cầu bắt buộc CBVC và người học khi quay lại Hà Nội sau nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 phải 

khai báo y tế trên website https://tokhaiyte.vn/ hoặc trên ứng dụng BLUEZONE. Thông 

tin khai báo y tế đối với CBVC phải được gửi về Trưởng đơn vị cấp 2 để tập hợp về Phòng 

Tổ chức cán bộ; đối với Sinh viên trong Ký túc xá phải được gửi và cập nhật lịch trình di 

trú trên phần mềm quản lý Ký túc xá; đối với Sinh viên chung phải được gửi về Phòng 

Công tác Sinh viên; 

3. Toàn trường thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế: triệt để đeo khẩu trang, 

thường xuyên sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, không tụ tập, và khai báo y tế. Triệt để đeo 

khẩu trang trong nhà và trong khuôn viên Trường;  

4. Triệt để khai báo y tế bằng mã QR Code trên ứng dụng NCOVI. Thường xuyên cập nhật 

Thông báo dịch bệnh và lịch sử tiếp xúc trên ứng dụng BLUEZONE; 

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Bộ 

Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Thành phố Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh, Trường sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và phương 

thức dạy, học cho phù hợp với thực tế vào thứ 6 ngày 7/5/2021. 

Đề nghị các đơn vị, cán bộ viên chức, người học và khách đến Trường thực hiện nghiêm 

túc các nội dung trên cho đến khi có thông báo mới. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐT, BTV Đảng ủy, BGH (để báo cáo); 

- Công đoàn Trường, ĐTN, HSV, BK-

Holdings; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính 
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