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Tuổi trẻ Duy Tân chung tay cùng Thành phố phòng chống 

dịch Covid-19 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân Tp. Đà Nẵng trong việc phòng chống dịch Covid-19, hàng 

trăm sinh viên Đại học Duy Tân đã đăng ký làm tình nguyện viên trực 24/7 tại các địa điểm và khu vực 

cách ly của thành phố.  

  

Bắt đầu từ ngày 18/3/2020, Đoàn trường Đại học Duy Tân nhận được sự phân công trực và hỗ trợ công 

tác phòng chống dịch cũng như cách ly tại 2 địa điểm là: Đèo Hải Vân (Khu vực Hạt Kiểm Lâm - Nguyễn 

Văn Cừ) và Khách Sạn Công Đoàn (Số 02 đường Ông Ích Khiêm). Ở mỗi địa điểm, Đoàn trường Đại học 

Duy Tân phân công ít nhất từ 2 - 6 tình nguyện viên/ ca trực (lịch trực được sắp xếp phù hợp với  lịch 

học và kế hoạch cá nhân của từng tình nguyện viên) và mỗi ngày chia làm 4 ca. Cụ thể: 

  

- Ca 1: Từ 6h00 - 12h00; 

- Ca 2: Từ 12h00 - 18h00; 

- Ca 3: Từ 18h00 - 22h00; 

- Ca 4: Từ 24h00 - 6h00 ngày tiếp theo. 

  

Ở mỗi địa điểm, các tình nguyện viên Đại học Duy Tân cùng với tình nguyện viên của các trường đại 

học khác trên địa bàn Tp. Đà Nẵng, nhân viên y tế và lực lượng công an thực hiện các nhiệm vụ như: 

  

- Hướng dẫn 100% người nước ngoài đến Đà Nẵng khai báo y tế, lịch sử đi lại (khuyến khích khai báo 

điện tử). Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam đến và đi khỏi địa bàn thành phố nhất là trường 

hợp trở về từ hoặc đi qua vùng dịch. 

  

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, đảm bảo 100% hành 

khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. 

  

- Kiểm tra đối chiếu về việc khai báo của khách nước ngoài về tờ khai và hộ chiếu của họ có khớp không. 

  

- Thực hiện phiên dịch, hướng dẫn người nước ngoài thực hiện những yêu cầu tại các chốt, hỗ trợ bố trí 

phòng ở và phục vụ nhu yếu phẩm cho những người đang cách ly,...  
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Riêng ở điểm trực Khách Sạn Công Đoàn - nơi được chọn làm khu vực cách ly cho người nước ngoài 

thuộc đối tượng F2, Đoàn trường Đại học Duy Tân phân công cho các tình nguyện viên thuộc Khoa Y 

phụ trách. Trước đó, Khoa Y - Đại học Duy Tân cũng đã phát động phong trào đăng ký tình nguyện, sẵn 

sàng hỗ trợ khi thành phố cần. 

  

Một số hình ảnh của các tình nguyện viên Đại học Duy Tân tại điểm trực chân Đèo Hải Vân trong ngày 

18/3/2020:  
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Các tình nguyện viên Đại học Duy Tân hướng dẫn người nước ngoài khai báo y tế... 

  

 

... phát khẩu trang cho người nước ngoài khi di chuyển vào Tp. Đà Nẵng... 
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... kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các xe khách 

  

 

Các tình nguyện viên Duy Tân thay phiên nhau túc trực tại chân đèo Hải Vân... 

  

 

... và cùng nhau trực đêm 

  

(Truyền Thông) 

  

 


