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BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

1. Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho cán 

bộ, giảng viên và sinh viên: 

+ Đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế (gửi kèm theo 

phụ lục hướng dẫn) khi tới khu vực tập trung đông người hoặc khi tiếp xúc với 

người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; 

+ Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; 

+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 

tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Không khạc 

nhổ nơi công cộng. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch 

tay; 

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh; Rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế 

(gửi kèm theo phụ lục hướng dẫn), đặc biệt tại một số thời điểm: sau khi ho, hắt 

hơi; trước khi ăn; sau khi đi vệ sinh; sau khi tham gia các hoạt động thể chất; khi 

thấy tay bẩn; 

+ Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn 

uống đầy đủ dinh dưỡng; 

+ Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. 

2. Đảm bảo vệ sinh môi trường trường học:  

+ Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, 

hạn chế sử dụng điều hòa; 

+ Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa, dụng cụ, đồ vật trong phòng 

học, phòng chức năng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng  hoặc 

các dung dịch khử khuẩn thông thường khác; 

+ Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước sạch và xà phòng rửa tay. 

3. Cán bộ, giảng viên và sinh viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải 

đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, cơ quan 

quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời. 
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PHỤ LỤC 

 

1. Hướng dẫn đeo khẩu trang vải đúng cách 
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2. Hướng dẫn quy trình rửa tay 
 

 
 

(Nguồn: Bộ Y tế) 


