
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 126/ ĐHPY Phú Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2020
 Vv thực hiện khai báo y tế online
  để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị toàn Trường.
Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục -

Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện để phòng chống dịch
Covid-19;

Để đảm bảo việc cung cấp thông tin và tương tác hai chiều giữa người dân và cơ
quan y tế phục vụ công tác theo dõi và cập nhật sức khoẻ người dân, Trường Đại học Phú
Yên yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai đến toàn bộ viên chức, giảng viên, người lao
động và sinh viên, học viên trong đơn vị thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến đến từng viên chức, giảng viên, người lao động, sinh
viên, học viên và khuyến khích phụ huynh, người thân thực hiện khai báo sức khoẻ tự
nguyện NCOVI do Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng.

2. Triển khai các hình thức thích hợp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng
NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spd.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và gửi báo cáo tổng hợp việc khai báo
sức khoẻ qua ứng dụng nói trên trước ngày 31/3/2020 về Phòng Hành chính – Quản trị
theo địa chỉ: phonghcqt@pyu.edu.vn./.
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