
 

SINH VIÊN TRƯỚC KHI ĐẾN TRƯỜNG  

PHẢI LÀ M TỐT QUY TRÌNH TỰ QUẢN LÝ  SỨC KHỎE. 
 

(Đo nhiệt độ từ ở nhà, tự mình kiểm tra xem có bị sốt hay không (trán≧37.5
O
C, tai≧38 

O
C), Nếu 

ho, sốt thì phải tuân thủ nguyên tắc“Bị bệnh không đi học đi làm” 

NẾU GẶP PHẢI VẤN ĐỀ VỀ HÔ  HẤP PHẢI: 

 

1. Tự động đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần với 

mọi người. 

2. Dùng xà phòng rửa tay sau khi tiếp xúc với mắt, 

mũi, miệng và tuân thủ an toàn khi ho. 

NẾU KHÔ NG CÓ  VẤN ĐỀ GÌ THÌ 

 
Trước khi vào lớp, sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, chạm 

vào mắt mũi miệng đề phải dung xà phòng rửa tay. và 

phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch an toàn. 

Nếu trong thời gian ở trường mà cảm thấy cơ thể có gì bất thường, nhiệt độ cơ thể bất 

thường thì phải đến văn phòng khoa, hoặc đến phòng y tế nhà trường (nhánh số 2300/2301 

Tòa hành chính tầng 1) để đo nhiệt độ cơ thể. 

 

Trán ≧37.5 độ 
Phải đeo khẩu trang, đến phòng y tế để đo và xác nhận lại. 

 

Tai <38 độ 
 

Phòng y tế khuyến cáo, 15 

phút sẽ đo nhiệt độ và xác 

nhận một lần. 

Bình 

thường 

Tai ≧38 độ 
 

Tiếp tục lên lớp học 

Tai ≧37.5 độ 
1. Phòng y tế nếu có nghi ngờ, liên hệ 1922 , 

dựa theo thời gian thực hiện phòng dịch 

bệnh để đưa đến bệnh viên và liên lạc gia 

đình học sinh 

2. Liên hệ gia đình, lập tức rờ khỏi trường để đi 

khám, tuân thủ nguyên tắc “ bị bệnh không 

đi học đi làm” giáo viên chủ nhiệm cùng 

khoa và giáo viên phụ đạo giúp đờ đưa đi 

bệnh viện. 

3. Nếu bị cảm hoặc truyền nhiễm, sẽ nhờ giáo 

viên chủ nhiệm và học sinh tăng cường diệt 

khuẩn, không khí lưu thông. 

4. Nếu cần đến thuốc tẩy rửa, cồn thì liên hệ 

phòng y tế hoặc phòng tổng vụ để lấy. 


