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THÔNG BÁO 

Về việc CBQL-GV-NV và học sinh trở lại làm việc, học tập, kiểm tra  

sau khi bị COVID-19 (F0) 

    Căn cứ văn bản số 11011/BYT-KCB ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Y tế về 

việc xét nghiệm để phát hiện người mắc Covid-19 và cho người bệnh ra viện. 

Nay Hiệu trưởng trường THPT Thanh Đa thông báo về về việc báo cáo, nộp các loại 

hồ sơ, khi CBQL-GV-NV và học sinh bị bệnh Covid-19 ( Gọi chung là người bệnh 

COVID-19) trở lại làm việc, học tập, như sau: 

1. Đối với người bệnh COVID-19 đủ điều kiện trở lại làm việc, học tập: 

- Thời gian cách ly, điều trị tối thiểu 10 ngày (Kể từ ngày phát hiện qua xét nghiệm). 

- Kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR âm tính với vi rút SARS-CoV-2 hoặc xét 

nghiệm kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2 ( test nhanh do Bộ Y tế cấp phép) 

- Có giấy xác nhận khởi bệnh của trạm Y tế cấp cho người bệnh điều trị tại nhà hoặc 

giấy chứng nhận khỏi bệnh của bệnh viện cấp cho người điều trị tại bệnh viện.   

- Đối với CBQL-GV-NV nộp giấy xác nhận nghỉ điều trị bệnh hưởng bảo hiểm xã 

hội.          

-  Giấy xác nhận khỏi bệnh nộp trực tiếp cho cô Trần Ngọc Thuỷ - P.HT. 

2. Sau khi kiểm tra có đầy đủ các điều kiện trên để đảm bảo đúng qui định về phòng, 

chống dịch COVID-19 mới được làm việc, học tập. 

 

    Trên đây là thông báo về báo cáo và nộp hồ sơ các trường hợp bị bệnh COVID-19 

khỏi bệnh trở lại làm việc, học tập. 

     Đề nghị CBQL-GV-NV và học sinh thực hiện nghiêm túc từ ngày ra thông báo./. 

   Nơi nhận: 
- CBQL,GV,NV; 
- Web; Zalo trường; 
- NV Y tế; 
- Lưu VT. 
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