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HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC                

 

Căn cứ thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây 

ra (Covid-19) và chỉ đạo của Lãnh đạo  hà trường, Phòng  u n    hệ  L   thông báo đến học 

viên dự thi t t nghiệp hệ Vừa làm vừa học đ t   năm      một s  nội dung sau: 

1. Khai báo di chuyển và khai báo y tế trước khi đến  rường: tiến hành khai báo di 

chuyển nội địa và khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid trước khi vào  rường  ại học Luật 

TP. Hồ Chí  inh để dự thi. 

2. Kiểm tra chứng nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19 tại cổng  rường: 

- Với những người đã tiêm đủ   mũi vắc-xin: xuất trình chứng nhận đã tiêm vắc-xin 

Covid-19 trên ứng dụng di động (PC-Covid /Sổ sức khỏe điện tử /Y tế HCM) hoặc giấy chứng 

nhận tiêm vaccine có giá trị cho tổ b o vệ kiểm tra khi vào  rường. 

- Với những người đã khỏi bệnh Covid-19 cần xuất trình một trong các loại giấy chứng 

nhận sau: Giấy xuất viện; Giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng ch ng dịch 

phường, xã, thị trấn  sau    ngà  .  

- Với những người đã tiêm   mũi vắc-xin: xuất trình chứng nhận đã tiêm vắc-xin Covid-

19 trên ứng dụng di động (PC-Covid /Sổ sức khỏe điện tử /Y tế HCM) hoặc giấy chứng nhận 

tiêm vaccine có giá trị và kết qu  test nhanh kháng ngu ên  ars-Covi 2 hoặc  C   m tính trong 

   giờ cho tổ b o vệ kiểm tra.  rong trường h p học viên không tr nh đư c kết qu  th  thực hiện 

tự test nhanh Covid- 9 theo hướng dẫn và giám sát của Y tế  rường.  rường sẽ phát kit test và 

học viên ph i thanh toán tiền kit test theo qu  định. 

3. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt: học viên di chuyển đến khu vực qui định để thực hiện 

thủ tục kiểm tra thân nhiệt theo hướng dẫn của bộ phận b o vệ.  

4. Di chuyển vào khu vực thi, phòng thi: học viên di chuyển theo đúng  ộ tr nh đư c bộ 

phận b o vệ hướng dẫn để vào khu vực thi và phòng thi theo danh sách đã thông báo. 

5. Chấp hành nghiêm quy định 5K: học viên chấp hành nghiêm yêu cầu 5K trong su t 

thời gian dự thi.  

6. Kết thúc buổi thi: sau khi hoàn tất thủ tục nộp bài, học viên rời phòng thi và di chuyển 

thẳng ra khỏi  rường, không tụ tập trao đổi trong khuôn viên  rường. 

7. Các trường hợp không được tham gia thi: các trường h p đã xác định bị nhiễm 

Covid-19 hoặc có các dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế tuyệt đ i 

không tham gia dự thi.  rường h p c  ý làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử    theo qu  định của 

pháp luật. 

8. Thông tin liên hệ trong trường hợp cần thiết: 

- Hỗ tr  y tế   : BS. Tuyết Lan     : 090.679.2510); 

- Hỗ tr  an ninh, trật tự  : Anh  hánh     : 098.720.8358). 


