
          TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020 

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 

ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI CÓ YẾU TỐ DỊCH TỄ - SỐT 

 

1. Trước ngày 17/8/2020 

- Sàng lọc thí sinh có yếu tố dịch tễ theo khai báo online  

- Các thí sinh đến từ địa phương có yếu dịch tễ (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Hải Dương ….) chưa có xét nghiệm RT-PCR hai lần âm tính HOẶC chưa thực hiện 

cách ly đủ 14 ngày. Đề nghị thí sinh thuộc nhóm có yếu tố dịch tễ gửi email phản hồi 

và tờ khai y tế về địa chỉ sdhhotline@hmu.edu.vn trước ngày 17/8/2020. Hội đồng 

Tuyển sinh có kế hoạch phù hợp để tổ chức thi. 

2. Ngày 17/8/2020 

- Bước 1: Chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế (không được sử dụng khẩu trang vải), đeo khẩu 

trang đúng cách,  

- Bước 2: Tập trung tại khu vực chờ nhà A6 (bắt buộc)  

- Bước 3: Sát khuẩn tay. 

- Bước 4: Khai báo y tế 

- Bước 5: Kiểm tra nhiệt độ, nộp tờ khai y tế. 

- Bước 6: Nghe phổ biến quy chế, kế hoạch, quy trình thi, nhận thẻ dự thi. 

Thực hiện đeo khẩu trang suốt quá trình tập trung, giữ khoảng cách 1m đối với người 

xung quanh 

3. Ngày thi 18-20/8/2020 

- Bước 1: Chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế (không được sử dụng khẩu trang vải), đeo khẩu 

trang đúng cách. 

- Bước 2: Tập trung tại khu vực chờ nhà A6 (bắt buộc)  

- Bước 3: Sát khuẩn tay. 

- Bước 4: Kiểm tra nhiệt độ. 

- Bước 5: xếp hàng, giữ khoảng cách về phòng thi 102-A6 theo hướng dẫn. 

- Bước 6: các ca thi sau đó thi tại Phòng 102 

Đề nghị thí sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi và thực hiện đúng các quy 

định giãn cách, không tiếp xúc hoặc trao đổi với người xung quanh. 

• Lưu ý:  

- Thí sinh đeo khẩu trang suốt quá trình thi. 

- Thực hiện khai báo y tế trung thực, phản hồi thông tin nếu thuộc nhóm có yếu tố dịch 

tễ. 

- Tham gia kiểm tra thân nhiệt trước mỗi ca thi. 

- Vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn được cung cấp tại cửa khu vực thi. 
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- Được phép mang vào phòng thi mang bút chì, máy tính không có bộ nhớ, chức năng 

soạn thảo, đồng hồ truyền thống (không được mang đồng hồ smart watch), 

CMND/CCCD. 

- Thí sinh chỉ được sử dụng giấy nháp do Hội đồng tuyển sinh cung cấp 

- Bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Không mang theo tài sản, túi xách, điện thoại trong các ngày thi. 

- Không mang chất gây cháy nổ, bật lửa và phòng thi. 

 

 


