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Sinh viên Duy Tân thực hiện phòng chống dịch Covid-19 khi 

trở lại trường 

 

Sau kỳ nghỉ tết cùng hơn 1 tháng nghỉ học cả nước để phòng tránh dịch Covid-19, ngày 

2.3.2020, hàng ngàn sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã trở lại trường để bắt đầu học tập. 

Dù vẫn còn khá lo lắng khi tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát ở nhiều quốc gia, tuy nhiên, các em 

vẫn rất an tâm bởi thời điểm này, Việt Nam không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 nào. Trước đó, Việt 

Nam có 16 ca dương tính với Covid-19 nhưng tất cả đều đã được chữa khỏi bệnh và cho xuất viện. 

  

Trong suốt thời gian sinh viên nghỉ học, các cán bộ và giảng viên của ĐH Duy Tân vẫn thường xuyên 

đến trường để: 

  

- Thực hiện các buổi livestream chia sẻ về tình hình dịch bệnh cũng như cách thức phòng tránh Covid-19; 

- Liên lạc với sinh viên và gia đình sinh viên để tư vấn và nắm bắt tình hình; 

- Tham gia tập huấn sử dụng các phần mềm desktop và tiện ích mobile để giảng dạy trực tuyến trong 

trường hợp dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài; 

- Phối hợp với nhân viên y tế đảm bảo vệ sinh phòng học và học đường; 

- Chuẩn bị nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn; 

- Trang bị các máy quét thân nhiệt tập thể, máy kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt của từng cá nhân;… để đón 

sinh viên trong ngày đi học trở lại (2.3.2020). 

  

Dưới đây là một số hình ảnh giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân tới trường ngày 2.3.2020: 

  

https://duytan.edu.vn/
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Giảng viên và sinh viên Duy Tân được các nhân viên y tế đo thân nhiệt trước khi vào trường 
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ThS Nguyễn Thôi - Trưởng phòng Công tác sinh viên trực tiếp sử dụng máy quét thân nhiệt tại ĐH Duy 

Tân 

  

ThS Nguyễn Thôi chia sẻ: “Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo bộ phận hành chính tổng vệ sinh các 

cơ sở của trường và chuẩn bị sẵn nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt để phục vụ 

cho công tác kiểm tra và bảo vệ sức khỏe sinh viên. Sáng ngày 1.3.2020, Đoàn trường ĐH Duy Tân cũng 

đã tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, chia sẻ những kiến thức bổ ích giúp nâng cao nhận thức 

phòng, chống dịch Covid-19, và thực hiện khử trùng, dọn rác xung quanh trường”. 
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Sinh viên Duy Tân thực hiện nghiêm túc việc rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn hoặc nước sát trùng 
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Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

8 
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Đông đảo sinh viên bắt đầu học tập trở lại sau kỳ nghỉ dài 
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Sinh viên Bạch Ngọc Thùy Liên (áo đen - khoa Du lịch) chia sẻ: “Chúng em thường xuyên theo dõi các 

thông tin về dịch bệnh song song với tìm hiểu những biện pháp vệ sinh cơ bản để phòng bệnh. Ngày đầu 

tiên đi học lại sau kỳ nghỉ dài, em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều khi bước chân vào cổng trường đã 

được đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang y tế, cung cấp dung dịch rửa tay,… Đồng thời, bàn ghế 

trong các phòng học đều được vệ sinh sạch sẽ,...”. 

  

 

  

Sinh viên Micah Gwyneth Apostol - Philippines (áo cam - ngành Quản trị kinh doanh - Du học tại chỗ) 

cho biết: “Dịch bệnh đang lan rộng và chưa biết đến bao giờ mới dừng lại. Tuy nhiên, Việt Nam đã làm 

rất tốt công tác phòng chống dịch nên em không quá băn khoăn trước việc đi học lại. Với lại, việc nghỉ 

quá lâu sẽ ảnh hưởng đến quá trình học cũng như tiếp thu kiến thức của bản thân; do đó em mong được 

đi học trở lại. Trường ĐH Duy Tân đồng thời đã yêu cầu tất cả chúng em đều phải thực hiện khai báo y 

tế trên portal myDTU của trường. Điều này cho thấy nhà trường rất quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe 

sinh viên và luôn làm mọi công tác cần thiết để đảm bảo điều đó. Vì thế, chúng em rất yên tâm khi đi học 

trở lại”. 
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Giảng viên và sinh viên Duy Tân bắt buộc phải thực hiện Tờ khai y tế trên mạng để tiện theo dõi tình hình 

sức khỏe và các khu vực đã di chuyển đến hoặc qua 

  

 

  

ThS Nguyễn Tấn Huy, giảng viên khoa Khoa học tự nhiên chia sẻ: “Khi vào lớp học, tôi giành ra 5 phút 

đầu giờ để hướng dẫn các em cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay 

thường xuyên, hạn chế cầm nắm các thiết bị kim loại và đề nghị các em thực hiện tốt các khuyến cáo của 

Bộ Y tế. Ngày đầu đến trường sau một thời gian dài, tỷ lệ sinh viên đến lớp vẫn khá đông. Các em mới 

đầu tuy hơi lo lắng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhưng sau đó đã rất vui và háo hức khi 

được gặp lại bạn bè và được học trở lại. Nhà trường đã chuẩn bị sẵn các phương án phòng dịch giúp các 

em sinh viên và các bậc phụ huynh yên tâm khi để con em mình quay trở lại trường”. 

  

(Nguồn:https://m.thanhnien.vn/giao-duc/sinh-vien-duy-tan-thuc-hien-phong-chong-dich-covid-19-khi-tro-

lai-truong-1190253.html?fbclid=IwAR2CkjTbaTivi5UxGRLtdjQ-8Th7bpPDOKnIetPHBBa4HAEZdhrt-

uYGG-8) 

  

 


