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There are no translations available.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Công điện số 121/CĐ-CP ngày
23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona gây ra; thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày
31/012020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học;

Gần đây dịch bệnh viêm phổi do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc đã bùng
phát và có diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát chủng
2019-nCoV là “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu” vào ngày 31/01/2020. Trước những thông tin
và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo
an toàn về sức khoẻ cho cán bộ và học sinh, sinh viên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa
học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo kế hoạch nghỉ học cho học sinh, sinh viên và học viên sau
đại học như sau:

-

Thời gian nghỉ: Từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020
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-

Việc học bù được thực hiện trong tuần dự trữ vào cuối kỳ học.

Trong thời gian nghỉ học, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học hạn chế đi lại, thực hiện
tốt Công văn số 441/ĐHKHTN-CTSV ngày 31/01/2020 về việc nhắc nhở tăng cường thực hiện
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ,
cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường và thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
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