
          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 TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 

 

1. Ngày 17/8/2020 

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

khẩu trang đúng cách. 

- Bước 2: Xếp hàng theo hướng dẫn tại địa điểm tập trung. Giữ khoảng cách theo 

quy định với người xung quanh khi xếp hàng và di chuyển, đeo khẩu trang suốt quá 

trình. 

Hội trường Lớn:  

GĐ 12-A3: 

- Bước 3: Sát khuẩn tay. 

- Bước 4: Khai báo y tế 

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

Nếu có yếu tố dịch tễ, ho sốt -> chuyển khu vực cách ly tại khu vực chờ nhà A6 

- Bước 6: Vào Hội trường/ GĐ 12 theo hướng dẫn. 

- Bước 7: Nghe phổ biến quy chế, kế hoạch, quy trình thi, sát khuẩn tay. 

- Bước 8: Về giảng đường nhận thẻ dự thi 

PHÒNG THI tại nhà A6 NHẬN THẺ DỰ THI TẠI GĐ 

Phòng thi 202A Giảng đường 101-HĐD 

Phòng thi 202B Giảng đường 103-HĐD 

Phòng thi 203 Giảng đường 202-HĐD 

Phòng thi 204A Giảng đường 301-HĐD 

Phòng thi 204B Giảng đường 101-B3 

Phòng thi 301A Giảng đường 102-B3 

Phòng thi 301B Giảng đường 103-B3 

Phòng thi 302A Giảng đường 201-B3 

Phòng thi 302B Giảng đường 202-B3 

Phòng thi 303A Giảng đường 203-B3 

Phòng thi 303B Giảng đường 204-B3 

Phòng thi 304 Giảng đường 201-B4 mới 

Phòng thi 401A Giảng đường 205-B3 

Phòng thi 401B Giảng đường 206-B3 

Phòng thi 402A Giảng đường 301-B3 

Phòng thi 402B Giảng đường 302-B3 

Phòng thi 403A Giảng đường 303-B3 

Phòng thi 403B Giảng đường 304-B3 

Phòng thi 404 Giảng đường 201-B4 mới 

 

 

 



2. 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: Xếp hàng theo hướng dẫn tại địa điểm tập trung. Giữ khoảng cách theo 

quy định với người xung quanh khi xếp hàng và di chuyển, đeo khẩu trang suốt quá 

trình. 

Hội trường Lớn:  

GĐ 12-A3: 

- Bước 3: Sát khuẩn tay. 

- Bước 4: Kiểm tra nhiệt độ, dán tem đã kiểm tra thân nhiệt. 

Nếu có ho, sốt –> chuyển khu vực cách ly tại khu vực chờ nhà A6, khai báo y tế 

và vào phòng thi tại P102-A6, các buổi thi sau sẽ thi tại Phòng 102. 

- Bước 5: Vào Hội trường/ GĐ 12 theo hướng dẫn. 

- Bước 6: Về khu vực thi theo điều phối, xếp hàng, giữ khoảng cách, giữ vệ sinh. 

• Lưu ý:  

- Có mặt tại Hà Nội trước thời điểm ít nhất 3 ngày. 

- 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. 

- Thí sinh tham gia kiểm tra thân nhiệt trước mỗi ca thi. 

- Mang chai nước cá nhân (trong suốt, không tem nhãn). 

- Vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn được cung cấp tại cửa khu vực thi. 

- Được phép mang vào phòng thi mang bút chì, máy tính không có bộ nhớ và chức 

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

CMND/CCCD, thẻ dự thi. 

- 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. 

 


