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Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 359/SLĐTBXH-DN ngày 27/3/2020 của Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) gây ra và khai báo y tế cá nhân,  

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai cho toàn bộ viên chức, 

người lao động và học sinh, sinh viên của đơn vị mình khai báo y tế cá nhân 

thông qua các hình thức: khai báo y tế tại website: http://tokhaiyte.vn hoặc tải 

ứng dụng “NCOVI” trong kho ứng dụng Google Play dành cho Smartphone 

chạy hệ điều hành Android và Apple Store dành cho Smartphone chạy hệ điều 

hành IOS. 

Trong thời gian tạm dừng các hoạt động dạy và học, Lãnh đạo các đơn vị 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thường xuyên 

theo dõi, báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường về Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

(Covid-19) thông qua bà Dương Thị Hồng Vân - Thư ký Ban Chỉ đạo. 

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung 

nêu trên./. 

                                         

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;  

- Website: stcc.edu.vn;                                                                               
- Lưu: VT.       

 

 

      

 

V/v tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra 

và thực hiện khai báo y tế cá nhân 

 


