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Thái Nguyên, ngày 02 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ
chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Thực hiện Kế hoạch số 1158/KH-SGDĐT ngày 26/5/2022 của Sở GDĐT về
việc Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức kỳ thi
tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,
Trường THPT Ngô Quyền thông báo tới các em thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Điểm thi THPT Ngô Quyền cần thực hiện các
nội dung sau:
1. Đối với các thí sinh thực hiện phòng chống dịch khi tham gia kỳ thi:
- Thực hiện tự khai báo y tế trước khi đến điểm thi;
- Đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn tay bằng dung dịch khử khuẩn trong suốt thời
gian ở điểm thi;
- Khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe (sốt, ho, khó thở,…) thí sinh phải báo
ngay cho cán bộ làm thi để tham mưu xử lý kịp thời;
- Thí sinh không được tụ tập đông người trong quá trình tham gia kỳ thi, đảm bảo
giãn cách phù hợp.
2. Đối với thí sinh là đối tượng Fo, ca bệnh nghi ngờ:
- Đối với thí sinh là Fo đang thực hiện cách ly và điều trị có nguyện vọng tham dự kỳ
thi, yêu cầu phải đảm bảo có đủ sức khỏe để tham dự kỳ thi; đơn xin dự thi có xác nhận
đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ; có bản cam kết nghiêm túc thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì được dự thi tại phòng thi cách ly của điểm thi.
- Đối với ca bệnh nghi ngờ (có biểu hiện sốt, ho, khó thở…) bố trí thi tại phòng thi dự
phòng.
- Yêu cầu:
+ Thí sinh thuộc ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh Fo phải thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 khi đến dự thi tại điểm thi và trong quá trình di chuyển
từ nơi ở đến nơi dự thi và ngược lại như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà
phòng và nước sạch/dung dịch rửa tay nhanh, hạn chế tối đa tiếp xúc gần với người
khác (chỉ được phép bỏ khẩu trang khi thật sự cần thiết và phải được sự cho phép của
cán bộ coi thi).
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+ Việc di chuyển của thí sinh Fo từ điểm cách ly đến điểm thi do phụ huynh học sinh
chịu trách nhiệm bố trí phương tiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
+ Các thí sinh thuộc ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh Fo yêu cầu liên hệ với cán bộ y tế nhà
trường, cô Nguyễn Thị Huyên, điện thoại 0856356348 hoặc số điện thoại trực thi:
02083846121./.
Nơi nhận:
- Website nhà trường;
- Các trường THCS (p/h);
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
Phan Vũ Hào
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