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HƯỚNG DẪN  

Về công tác phòng chống dịch bệnh dành cho  

thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 

 

Nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid 19, Cơ sở II hướng dẫn cho công tác 

phòng chống dịch bệnh dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021 

từ ngày 21/05/2021, cụ thể như sau:  

1. Kê khai y tế bằng các hình thức sau (chọn 01 hình thức để khai báo) 

- Truy cập vào đường link: https://by.com.vn/u31V6O; 

- Scan mã QR Code tại cổng trường; 

- Kê khai bằng Phiếu khai báo được phát tại cổng trường. 

2. Thí sinh, phụ huynh tự kiểm tra thân nhiệt, không đến trường nếu sức khỏe có 

vấn đề bất thường với các triệu chứng của bệnh Covid-19, chỉ được vào trường khi đeo 

khẩu trang và khai báo y tế. 

3. Đo thân nhiệt tại cổng trường; 

4. Thực hiện 5K trong suốt thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Kê khai y tế theo mẫu được cung cấp, sát khuẩn tay trước khi vào phòng nộp hồ 

sơ; 

- Luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển;  

- Thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Quản lý – Đào tạo đảm bảo giãn cách 

tối thiểu 2 mét; 

- Ra về ngay sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ; 

- Không di chuyển bằng thang máy. 

5. Tổ giám sát tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh sẽ kiểm tra, nhắc nhở và 

lập biên bản các trường hợp vi phạm hướng dẫn phòng dịch, đồng thời mời người vi 

phạm ra khỏi khuôn viên Cơ sở II. 

Cơ sở II đề nghị thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021và phụ 

huynh tuân thủ tốt các hướng dẫn nói trên. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- BGĐ (để báo cáo); 

- Các đơn vị, Tổ giám sát (để thực hiện); 

- Admin các Fanpage (để đăng Fanpage Cơ sở II); 

- Ban TT-TV (để đăng web); 

- Lưu: VT, CTCT&SV. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN CTCT&SV 

 

(Đã ký) 

 

ThS Trần Hải Phú 

https://by.com.vn/u31V6O


2 
 

 

 


