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Những biện pháp của nhà trường đối với việc ngăn chặn lây nhiễm virus 

Corona chủng mới 

Từ tháng 4 trở đi, nhà trường đã bắt đầu chương trình học từ xa, sau đó từ tháng 6, 

bắt đầu tổ chức kết hợp giữa việc học tại lớp và việc học từ xa. 

Theo đó, tất cả các tiết học cũng như chương trình giảng dạy sẽ vẫn được đảm bảo 

trên cơ sở điều chỉnh ngày học và thời gian biểu. Như vậy, cả sinh viên mới nhập học và 

sinh viên hiện tại đều có thể hoàn thành chương trình học ở mỗi cấp lớp và được công 

nhận tốt nghiệp mà không gặp bất cứ trở ngại nào. 

Ngoài ra, về hoạt động tìm kiếm việc làm, nhà trường cũng có biện pháp thích 

ứng với những hình thức tuyển việc mới như phỏng vấn trực tuyến. Mặc dù tình trạng 

hiện tại đang khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng nhà trường vẫn đang tích 

cực triển khai các hoạt động tìm kiếm việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp. 

Tại trường, dựa trên thông báo và thông tin từ Chính phủ, Bộ Giáo dục, Chính 

quyền Thủ đô Tokyo… chúng tôi ưu tiên hàng đầu đến sức khỏe của sinh viên và giảng 

viên, cũng như các nhân viên trong trường. Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các hoạt 

động nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới theo 

nhiều cách khác nhau. 

 

(1) Các biện pháp của nhà trường nhằm ngăn chặn lây nhiễm  

○ Đo nhiệt độ và khử trùng tay ở cổng vào trường 

Máy đo nhiệt độ sẽ được đặt ở lối vào, theo đó tất cả những người vào trường 

đều được khử trùng tay bằng cồn và được các nhân viên của trường đo thân nhiệt nhằm 

phát hiện dấu hiệu sốt.  

○ Giảm mật độ sinh viên trong trường bằng cách kết hợp giữa học trên lớp và học 

từ xa (từ ngày 1/6) 

Chia tách thời gian đến lớp cho sinh viên mới nhập học và sinh viên hiện tại 

nhằm giảm thiểu mật độ, sự tiếp xúc trong các lớp học. 

Tổ chức kết hợp giữa việc học trực tiếp và học từ xa. 

○ Thực hiện đeo khẩu trang, thông gió và khử trùng kỹ lưỡng 

Đeo khẩu trang cẩn thận trong giờ học 

Đảm bảo thoáng khí trong lớp và giữa các tiết học 

Thực hiện khử trùng kỹ lớp học sau khi sử dụng  

http://ccmc.ac.jp/top/covid-19/

