
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN  

TỔ CHỨC ĐO THÂN NHIỆT PHÒNG DỊCH COVID-19 
 

Căn cứ Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong trường học; Nhằm hạn chế tình trạng Viên 

chức, HSSV có thân nhiệt trên 37,5
o
C nhưng không biết vẫn đến trường làm viêc và học 

tập; Được sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu, Đoàn trường Cao đẳng Long An – Cơ sở 

chính tổ chức kiểm tra thân nhiệt cán bộ viên chức, học sinh sinh viên và khách đến làm 

việc ngay từ cổng vào, đồng thời tuyên truyền cho học sinh sinh viên cách phòng chống 

dịch Covid-19. Đợt ra quân bắt đầu từ ngày 27/4/2020 đến khi có thông báo mới. 

 

 

 

 

 Một số hình ảnh về công tác kiểm tra thân nhiệt tại cổng trường 



 

 



Hoạt động được sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình từ tất cả cán bộ viên chức, học sinh 

sinh viên và khách đến liên hệ công tác. Mọi người tuân thủ chấp hành mọi hoạt động kiểm 

tra thân nhiệt từ đội ngủ đoàn viên là tình nguyện viên được tập huấn đầy đủ trong công tác 

kiểm tra thân nhiệt, tâm lý rất thoải mái, cởi mở và lịch sự. Cho đến thời điểm này, công tác 

kiểm tra thân nhiệt vẫn được duy trì và kết quả rất khả quan, vẫn chưa phát hiện trưởng hợp 

nào có thân nhiệt cao hơn 37,5
o
C. 

Trong thời gian tới, tuy dịch bệnh Covid 19  đang tạm lắng, nhưng Đoàn trường vẫn 

không chủ quan và tiếp tục hoạt động kiểm tra thân nhiệt nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho cán bộ viên chức, học sinh sinh viên trong toàn trường. 
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