BO GIAO D1JC VA DAO io
BI HQC THAI NGUYEN
S6: 'S/DHTN-DT

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc
Thai Nguyen, ngayO thang 10 nám 2021

V/v huUng dn phông, chông djch ti
HOi dông tuyên sinh sau dai hQc dcit 2
näm 2021 cüa Dai hoc Thai Nguyen
HIfONG DAN CONG TAC PHONG, CHONG DICH COVID-19
TJ HQI BONG TUYEN SINH SAU BjI HQC BQT 2 NAM 2021
CAn cir Cong vAn s 4616/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 và Cong vAn so
4716/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Thai Nguyen
v vic diu chinh, b sung mt s bin pháp phông, chng djch COVID-19 trong
trng thai binh thing mài; CAn cr K hoach s6 16371KH-DHTN ngày 23/9/2021 cüa
Giám dôc Dai hc Thai Nguyen (DHTN) v vic t6 chüc kS' thi tuyn sinh sau d?i hc
dqt 2 nAm 2021, DHTN htthng dn HOi dng tuyn sinh sau dai hc mt s ni dung
cu th nhj.r sau:
I. Co s& 4t chat phông, chông dlch
1. Dim thi b trI h th6ng vôi nuàc, xà phông rCra tay; dung djch sat khuAn,
khtr khun, khu trang N95 dAm bAo phic vi cho cAn b, giAm thj, thI sinh ti Diem
thi. Truc rni phong thi bô trI 02 19 dung djch tha tay khô; 01 binh dung djch sat
khuAn d thrc hin v sinh sAt khun sau mi bui thi; rnrOc süc hong sAt khuãn ti cAc
phông cAch ly y té.
2. B6 tn 01 phông trirc y t dAm bAo dü phuang tin phông djch, bao gm: khAu
trang y th, ntthc sAt khun, may do thAn nhit; 03 phông cAch ly t?m thi cho nguäi Co
biêu hin hoc nghi ngi mc COVID-19 d theo dOi y t& thc hin cAch ly theo quy
djnh (02 phOng ô cng vào khu v1rc thi, 01 phOng trong khu virc thi); 02 phOng thi dr
phOng d ti chüc cho cAc thI sinh cO biu hin s6t, ho, khó thô phAt hin khi kim tra
thAn nhit theo d nghj cUa cAn b y t.
3. PhM hcip vâi Trung tam Y t thAnh ph ThAi Nguyen chuAn bj qun Ao bAo
h phOng djch, b kit test nhanh COVID-19 d sü ding trong cAc trueing hçirp cn thit;
01 mAy do than nhit tu dng; chun bj dü s hrcng mAy do than nhit din tü và cAn
b thirc hin nhim vi do than nhit; b tn ô (hoc mAi che tam thai) d che nrna,
nng dt ô vi trI truâc cng Dim thi d thirc hin do than nhit.
4. Trung 0aj hc Cong ngh thông tin vA Truyn thông chuAn bj c s vat chat
và t chirc phân luong, do than nhit cho cAn b, thI sinh tham dr k' thi tai cng vAo
khu virc thi dArn bAo giAn each theo quy djnh, có 1i di riêng dAnh cho can b vA thI
sinh vào khu virc thi, chun bj cAc bin bAo, hixOng dn thI sinh vào khu vrc thi.
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IL Dôi vói can bô tham gia Hôi dông thi và thI sinh dir thi
1. Can bO tharn gia Hi dông thi và thI sinh tir theo dOi src khOe và kim tra
than nhit a nhà, tnrâc khi den Diem thi, nêu có dâu hiu bat thuâng phãi thông báo
cho Tnring ban coi thi dê có bin pháp xü 1, thay the kjp thri.
2. Can bô tharn gia Hi dng thi và thI sinh thuc hin dung quy trInh do than
nhit, rira tay sat khuân, deo khâu trang trong suôt thri gian c Diem thi.
3. Thông báo cho thI sinh dr thi dn Dim thi truàc gi& quy djnh 45 phüt d
thirc hin kiem tra than nhit và các bin phãp phông djch (yeu câu deo khu trang
trong suOt qua trInh to chirc thi và thirc hin nghiêm bin pháp 5K cüa B Y t d6i vâi
cã can b tham gia Hi dong thi va thI sinh tai Diem thi).
4. Báo cáo xin kin lânh do Hi dng tuyn sinh và Ban chi dao phong,
chông COVID-19 cUa DHTN khi phát hiên can bO lam thi, thI sinh CO dâu hiu nhiêm
COVID-19 trong thai gian to chirc kS' thi dê xcr 1 kjp th&i, darn bão tot cong tác phong
chong djch và quyên 1çi cüa thi sinh dir thi.
III. Phi h9'p vol y t da phirong
1. Ban coi thi phéi hcip vâi Trung tam t thành ph Thai Nguyen và bO phn
y te cüa Trtx?mg Dai h9c Cong nghe thông tin và Truyên thông xây dung phi.rng an to
chCrc kiêm tra than nhit cho can b cüa Hi dông thi và thI sinh triiàc rnôi buôi thi
(ngày 09-10/10/202 1).
2. Phi hcip vài Trung tam t thành ph6 Thai Nguyen xây dirng quy trInh xü
l dôi vài can b, thI sinh có biêu hin sot, ho, khO thâ,... dam báo an toàn phong,
chông djch COVID-19 trong qua trinh to chcrc thi.
3. Dja chi lien he khi cO bAt thithng xãy ra: Thiiang trixc Ban chi do phOng,
chong djch COVID- 19 cüa Di h9c Thai Nguyen (ông Nguyen Tat lhAng, so din
thoi: 0965346888); Bô phn y tê cüa Tru&ng Dai hQc Cong ngh Thông tin và Truyên
thông (bà Nguyn Song Loan, so din thoai: 0982170816).
IV. Xir 1y các truffng hç'p bat thtrông
1. Trueing hcip kim tra than nhit phát hin thi sinh/cán b lam nhim vii thi Co
dAu hiu bAt thi.r&ng ye sirc khOe biêu hiên nhim COVID-19 (sot, ho, khO thâ,...) thi
can b y tê thirc hin các bin pháp nghip viii, xét nghim nhanh COVID-19. Sau do
dua thI sinhlcán b lam nhim vi thi sang phOng thi dj phOng (phOng thi riêng) và
thirc hin quy trinh to chuc thi cüa phông thi rieng, dOng thai báo cáo Ban chi do
phOng, chng djch COVID-19 cüa DHTN. PhOi hp vài Y tê dja phi.rang lay mâu xét
nghim bang phuong phap Realtime - PCR ngay sau buôi thi. Trong thai gian cha kêt
qua xét nghim Realtime - PCR, thI sinhlcán bO lam nhim vii thi dO và các can b cO
tip xüc gAn vâi thI sinhlcán bO lam nhim vi thi khong duçic ra ngoài, bô trI an nghi
ti ch cha ket qua xét nghim Realtime - PCR.
- Nu trumg hçip thI sinh/cán b lam nhim viii thi di.rçic xét nghim cO kt qua
am tmnh vai SARS-CoV-2 thI Dirn thi së tip t1ic t chCrc thi binh thi.rang theo ljch.
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- Nu trtxyng hgp thI sinh/cán bô lam nhim vij thi &rçrc xét nghim cho kt qua
di.rorng tInh vâi SARS-CoV-2 thI thirc hin phtrcng an cách ly, diu trj theo quy djnh.
(thrcc chi djnh bri Ban chi do phOng, chng djch COVID-19 cüa tinh Thai Nguyen).
Các can bO tip xüc gn vi thI sinhlcán b lam nhim vii thi thirc hin each ly vá lAy
mu xét nghim theo quy djnh. Thrc hin v sinh, khCr khuAn d6i vài tnthng hcip có
nguYi nhim SARS-CoV-2 theo dung quy djnh cüa B Y t.
2. Trithng hçip trong qua trInh dang th chirc thi nu Co thI sinh/cán b coi thi co
dâu hiu bat thung ye src khôe (sot, ho, khó th&,...) thi thrc hin cho sang phOng
cách ly y tê, khám sang 1c, xét nghim nhanh COVID-19 và thrc hin các ni dung
nhir trong Mic 1. Tnthng ban coi thi cü can b du phOng thay the coi thi.
3. Các trtthng hqp bAt thixng khác lien quan dn scrc khóe giám thj và thI sinh
xáy ra trong bat k' buôi thi, mon thi, ngày thi phái dirnc xác drnh tü c quan chuyên
mon (ecy quan Y tê), cüng vài ' kiên chi do tr%rc tiêp cüa Ban coi thi, Ban chi do
phOng, chông djch COVID- 19 cüa DHTN.
V. Quy trInh t chile thi
1.To chirc dixa thi sinh dn Dim thi
Các tri.thng dai h9c thành viên và phân hiu DHTN t?i tinh Lao Cai có trách
nhim dua don thI sinh ngoài tinh Thai Nguyen tr ncci km trü tap trung theo bô trI cUa
t1rng tru?yng den Diem thi; cac tnthng di h9c thành viên có trách nhim rà soát thông
tin thI sinh tCr các vüng xanh, vüng có djch COVID-19 theo cp nht cüa Bô Y tê dê
báo cáo Hi dông tuyên sinh sau dai hçc (nêu có su thay dôi ye vüng so vâi báo cáo dâ
gi DHTN).
2. Thisc hiên khai báo y t
ThI sinh phái thrc hin khai báo y th t?i phông lam thU We dir thi (sang ngày
09/10/2021) Va chju trách nhim ye si chInh xác cUa các thông tin dà cung cap. Nêu
thi sinh cO biêu hin sot, ho, khO thâ,... trong qua trInh lam thU tiic du thi can báo cho
can b lam thU tiic dir thi tai phOng thi dê xcr l theo quy djnh.
3. TrisOc và sau rni bui thi
- Khi trucc bui thi phát hin thi sinh cO biu hiên s&, ho, kho thâ thông qua
kim tra than nhit và két hçrp khai báo tinh trang y te, can b y tê cUa Diem thi tiêp
nhn thI sinh dixa ye phông each ly y tê, diêu tra yêu to djch tê, báo cáo Truâng ban coi
thi quyêt djnh cho thI sinh thi t?i phông thi dr phOng.
- Phi hçirp vài y t dja pht.rcing lAy mu xét nghim nhanh SARS-CoV-2 cho thI
sinh ngay sau bui thi:
+ Nu sau buM thi tnrng hcip thi sinh tren dirnc xét nghim cO kt qua am tmnh
vai SARS-CoV-2 thi Diem thi s tiêp tuc to chirc thi bInh thurng theo ljch.
+ Nu trung hqp thI sinh dugc xët nghim cho kt qua nghi ng hoc dung
tinh vâi SARS-CoV-2 thi báo cáo ngay vài Ban chi dao phong, chông COVID-19 cUa
DHTN thrc hin phung an each ly y t theo quy djnh hoc tiep Wc dir thi Wi phOng
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thi riêng (nu chrçic Ban chi dao phong, chng COVID- 19 cüa tinh Thai Nguyen dng
' cho thI sinh duqc tiêp Wc dr thi).
4. T chirc coi thi
Can bO coi thi và thI sinh thirc hin nghiêm bin pháp 5K cüa Bô Y t:
- Thrc hin giAn cách ti da giira cac thI sinh trong phông thi, dam bão khoang
cách tôi thiêu 2m dôi vài khu virc thi dành cho thI sinh vUng "không xanh".
- Thrc hin bàn giao giy thi, giAy nháp, d thi,... gifta can b coi thi và thI sinh
thông qua mt bàn trung gian.
5. Coi thi tai phong thi riêng
- Tai cac phông thi riêng thuôc Dim thi yêu cu lãnh dao Ban coi thi, can b
coi thi, can bO giám sat thirc hin nghiêm bin pháp 5K cüa B Y tê nhu sau:
+ Thrc hin ch d lam vic giän cách, trang bi qun áo bão h, trang thi& bj
bão hO khãc cho các thành viên lam nhim vi tai phOng thi each ly dü d sr diing
trong các ngày thi.
+ Truâc mi bui thi Trixàng ban coi thi th%rc hin phân cong can bO coi thi so
1, sô2 cüa phông thi riêng; pháttüi dê thi (sir diing tUi dê thi dir phông) cho can bO coi
thi so 1; phat day dü giây thi, giây nhap, t ghi ten dir thi, phieu thu bài cho can bO coi
thi so 2; yêu câu can bO coi thi mc quân áo và thiêt bj bão hO phông djch xuông
phOng thi lam nhim vi (thrc hin các bucc coi thi theo quy chê). Can bO giám sat
không phài mc trang phiic bão hO phông djch.
+ Trong thrc hin nhirn vi ti phông thi, can bO coi thi luôn gift khoáng cách
2m tr& len dôi vài thI sinh. Vic chuyên giây thi, giây nhap, dé thi,... cho thI sinh Va
ngucic 1i thrc hin qua bàn trung gian dê tránh tiêp xüc trrc tiêp vài thi sinh.
+ Khi h& gi lam bài can bO coi thi yêu cAu thI sinh kim tra 1i các thông tin
cüa thI sinh trén bài thi nhu so Mo danh, so tb,... và yêu câu thI sinh len bàn trung
gian np bài thi, k vão phiêu thu bài và trci ye vj trI ngôi ch? can bO coi thi thrc hin
xong quy trInh niêm phong bài thi.
+ Cui mi bui thi, thu k Dirn thi cüng can bO coi thi s 1, s 2 thirc hin
niêmphong bài thi cüa thI sinh tai phongthi (thirc hin sau khi dA hoàn tat vic thu bài
ccia tat Ca các phOng thi khác cüa Diem thi). Thu k diem thi phài mc trang bj bào hO
phông djch khi xuông phông thi dê thrc hin niêm phong bài thi cüa các thi sinh cüng
các can bO coi thi.
+ Toàn bO tUi bài thi d di.rçyc niêm phong; các h s lien quan cüa phong thi
duçc gói riêng, bão quãn trong tUi nylon tiên hành khCr trüng, sat khuân mt ngoài, bàn
giao cho Truâng ban coi thi chju trách nhim Mo quàn.
+ Thu k, can bO coi thi s 1, s 2 cüa phông thi riêng thrc hin quy trInh thay
Mo hO, khu trang dung noi quy djnh, rfta tay, sat khuân, truàc khi ye phong lam vic
cüa Diem thi dé tiêp tUe thrc hin nhim vii cüa các buOi thi tiêp theo.
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+ Sau khi thu k)2, can b coi thi s 1, s 2 cüa phOng thi riêng trâ v phông lam
viêc cüa Diem thi, can bô yte hirâng dan thI sinh ra xe dim dOn tr& v dja diem cách ly
theo quy djnh.
VI. lJôi voi Ban Be thi, lam phách và Ban châm thi
- Ban D thi phi hcp vâi Nhà khách Tinh üy chun bj dy dü ca sâ vt chtt
thiêt bj phOng, chông djch ti khu vrc lam vic cüa Ban Dê thi. Cãc thãnh viên Ban Dê
thi thrc hin nghiêm quy djnh 5K và çáç bin pháp phong, chong djch COVID-19 theo
quy djnh, ngày dâu tiên den nh.n nhim vi phái thirc hin dung quy trInh do than
nhiêt, rCra tay sat khuân, khai báo yté. Trong qua trInh lam nhim vii, nêu phát hin
can bô, thành viên Ban Dé thi có dâu hiu bat thuOng ye sirc khOe nhu: sot, ho, khO
thc,... báo ngay cho Hi dong tuyên sinh và Ban chi do phOng, chong COVID-19 cüa
DHTN dê xin ' kiên chi do cUa Ban chi do phOng, chông COVID- 19 cüa tinh Thai
Nguyen giái quyêt kjp thi.
- Khu vrc lam phach, chm thi: ChuAn bjdy dü các diu kin Ca sâ vat chit,
trang thiêt bj bão darn cac yêu câu ye phông, chOng djch bnh nhu: nai rCra tay, rnrórc
sch, xã phOng, dung djch sat khuân, thiêt bj do than nhit, khu trang dr phong,...
Các phOng châm thi phãi thông thoáng, dam báo gian cách cho can b châm thi. Can
b lam phách, can b châm thi tIc hin do than nhit nhà truâc khi den khu virc
lam nhim vi, khi Co dâu hiu bat thithng ye sue khOe nhu: ôrn, ho, sot hoc khó
thâ,... phãi báo ngay cho lAnh do Hi dong tuyên sinh, Ban Châm thi dê duçic xir l2
kjp th&i. Thrc hin nghiem các bin phap phong ehông djch theo huOng dan 5K cüa
Bô Y tê; yêu câu toàn the can b lam phach, châm thi thrc hin deo khâu trang trong
suôt thi gian lam phách, chârn thi; th?c hin quy trInh rira tay sat khuân, gian each toi
da theo quy djnh; dam bão an toàn phông chông djch trong to chirc lam phách, ehârn
thi t?i Hi dOng thi.
Thông tin chi tit xin lien h:
- Thung trixc Ban chi do phOng, chng djch COVID- 19 DHTN: ông Nguyn
Tat Thang, Truâng ban Ban Cong tác Hçc sinh Sinh vién, din thoi: 0965346888.
- Thuing tr?c Hi dông tuyên sinh sau di h9c: ông Nguyen Danh Nam,
Tru?rng ban Ban Dào tao, din thoi: 0979446224.
DHTN d nghj Hi dng tuyn sinh sau di h9c, Ban Dê thi, Ban coi thi, Ban
lam phách, Ban Châm thi, can b tham gia k' thi và các thj sinh nghiêrn ti1c thrc hin
các quy djnh tren nhäm darn báo an toàn phOng, chông djeh COVID- 19 trong thai gian
to chtrc k' thi./.
No'inhin:
- BCD phông chong COVID-19 Tinh (dé b/c);
- BCD phông chông COVID-19 TP (dé b/c);
- Hi dông tuyên sinh;
- Các Ban cüa Hi dông TS;
- Các tru'ông dai hQc thànb viên;
- Li.ru: VT, DI, CTHSSV.
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