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廣亞學校財團法人育達科技大學因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) 

防疫宣導資料 

109.2.19 學生事務處 

壹、開學前措施： 

  一、2月 4日成立本校防疫小組，訂定本校「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變計畫」、

「學生宿舍處置作為」、「防疫緊急通報及處理作業流程(SOP)」等規定，陳報教育

部核備。 

  二、全面清查教職員工生於寒假期間有赴中港澳地區者(含轉機)，清查後共計 18位(15位

台灣學生、1位陸籍學位生、2位教師)，已造冊列管。要求居家檢疫 14天，由學校

詢問及確認居家檢疫情況，通知 14天內不可到校上班、上課(目前仍有 5位居家檢

疫中-1師.4生，3/2日始全部結束)。 

  三、本校目前有一位幼保系劉姓陸籍學生(父親-台灣人，母親-大陸人，學生-陸籍)於澳門

管制無法返校，於 2月 17日由學務處會同教務處、幼保系] 

 

共同研議安心就學措施。 

  四、已於學校重要出入口(宿舍、綜合大樓及商管大樓中庭、電梯口、餐廳、圖書館等

處)，張貼防疫宣導海報及設置消毒酒精噴罐。 

  五、訂定本校「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情傳染校內舉辦大型群聚活動之規範辦法」，

凡 100人以上之室內活動，請各單位延期辦理或取消。如有迫切因素需如期辦理，

應於活動前 14天簽准後辦理。室內活動場地一律開啟門窗，保持空氣流通。入場處

安排專人進行體溫量測與手部酒精清潔等工作。如有發燒(≧37.5˚C)及呼吸道感染症

狀者，應請師生儘速就醫並返家休養，不得進入會場。 

 

貳、開學後措施： 

  一、各系需配合：開學時發放各系與通識中心額溫槍 1~2支(班級多者 2支，額溫槍分配

如附表)，要求各系班代於上課前先協助測量同學體溫，如有發燒者(≧37.5˚C)、呼

吸感染症狀者，先送至健康中心清查管制，再轉送醫院診斷及篩檢(「署立苗栗醫

院」或「為恭醫院」)。後續追蹤其診治狀況，如為確診案例者，立即依本校「因應

嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫緊急通報及處理作業流程(SOP)」處置。 

  二、學生進入宿舍前，一律先量測體溫，確認無發燒症狀者，方可進入宿舍。 

  三、教室群聚上課鼓勵師生佩戴口罩，落實要求「生病不上班、不上課」，有不身體不適

情況，立即引導至健康中心處置。 

  四、請總務處要求大門警衛，針對校外人士、廠商等人進行體溫測量(額溫槍由學務處提

供)，如有發燒者(≧37.5˚C)，禁止進入本校。 

  五、教職員工自主定期量測體溫，如有發燒者(≧37.5˚C)，立即通報健康中心及迅速就

醫。 

  六、保持勤以肥皂洗手，群聚活動前應以酒精進行手部消毒。 

  七、短期內仍須赴中港澳地區者，務必先向學務處回報，返國後確依中央流行疫情指揮中

心規定進行居家檢疫 14天，期限未到前禁止到校上班、上課、住宿。 
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  八、教育部近期將依各校實需，配發防疫物資(含口罩、酒精)；2/26開學後第一線面對學

生之教職員，若無法自行購得口罩、且確有急需者，將規劃管控數量發放使用。 

 

                                                                 附表  
                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

單位/系所 日間部 進修部 碩專班 班級總數 額溫槍分配支數

行銷與流通管理系 6 11 5 22 2

資訊管理系 6 9 6 21 2

多媒體與遊戲設計系 8 0 0 8 1

物聯網工程系 3 0 0 3 1

休閒事業管理系 6 16 6 28 2

餐旅經營系 10 5 0 15 2

時尚造型設計系 5 6 0 11 2

休閒運動管理系 5 0 0 5 1

健康照顧社會工作系 4 5 0 9 1

幼兒保育系 4 4 0 8 1

應用日語系 4 2 0 6 1

1

合計 17支

行政單位

通識教育中心

136班

育達科技大學各系班級調查及額溫槍分配表

科技創新學院

觀光餐旅學院

人文社會學院
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHKT DỤC ĐẠT TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH GIÁO DỤC QUẢNG Á  

ỨNG PHÓ  VỚI VIÊ M PHỔI CẤP ĐẶC BIỆT NGHIÊ M TRỌNG(COVID-19) 

TƯ LIỆU PHÒ NG CHỐNG DỊCH 

109.2.19 Phòng công tác sinh viên 
I. Các biện pháp phòng chống trước ngày khai giảng  

  1. Từ ngày 4 tháng 2 nhà trường thành lập nhóm công tác phòng chống dịch, lập ra kế hoạch ứng 

phó với bệnh dịch viêm phổi cấp đặc biệt nghiêm trọng, các ứng phó xử lý trong ký túc xá sinh 

viên, các quy trình xử lý và báo cáo phòng ngừa khẩn cấp (SOP), v.v. Báo cáo Bộ Giáo dục để 

chuẩn bị ứng phó. 

  2. Thống kê toàn bộ các trường hợp giảng viên và nhân viên đã từng đến Trung Quốc, Hồng 

Kông và Ma Cao trong kỳ nghỉ đông (bao gồm cả quá cảnh ). Sau khi thống kê , tổng cộng 18 

người (15 sinh viên Đài Loan, 1 sinh viên đại lục và 2 giáo viên) đã được giám sát. Việc kiểm dịch 

tại nhà được yêu cầu trong 14 ngày, và nhà trường sẽ thăm hỏi và xác nhận tình trạng kiểm dịch, 

và không thể đến trường để làm việc hoặc đi học trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo. (hiện 

tại, vẫn còn 5 trường hợp cách ly tại nhà.1 giáo viên, 4 sinh viên, tất cả sẽ kết thúc vào ngày 2 

tháng 3). 

3. Hiện tại, có một sinh viên họ Lưu khoa giáo dục mầm non (Cha-Đài Loan, Mẹ-Đại Lục, Sinh 

viên quốc tịch Đại Lục). Do bị kiểm soát tại Macau và không thể trở lại trường.Ngày 17 tháng 2 

phòng học vụ sẽ thông báo tới phòng giáo vụ và khoa giáo dục mầm non, tìm biện pháp cho sinh 

viên được an tâm học tập. 

  4. Á p phích phòng chống dịch bệnh đã được dán và bình xịt cồn khử trùng đã được để tại các lối 

vào và lối ra quan trọng của trường (ký túc xá, tòa nhà tổng hợp và tòa nhà quản lý thương mại, lối 

vào thang máy, cangtin, thư viện, v.v.). 

5. Thiết lập "Phương pháp chuẩn cho các hoạt động nhóm quy mô lớn trong trường học để đối 
phó với bệnh dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng". Đối với các hoạt động trong 
nhà của hơn 100 người, vui lòng lui lại hoặc hủy bỏ tất cả các hoạt động trong nhà. Nếu các yếu 
tố khẩn cấp cần được xử lý theo lịch trình, cần được phê chuẩn 14 ngày trước khi sự kiện diễn ra. 
Cửa ra vào và cửa sổ luôn được mở ở những địa điểm trong nhà để duy trì lưu thông không khí. 
Cử đại diện  ở lối vào để đo nhiệt độ và làm sạch tay bằng cồn. Nếu bạn bị sốt (≧ 37,5˚C) và các 

triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp,  yêu cầu giáo viên và học sinh tìm cách điều trị y tế càng 
sớm càng tốt và trở về nhà để hồi phục. Không được phép vào hội nghị. 
II.Biện pháp phòng chống sau khai giảng: 
  I. Các khoa cần hợp tác: phát nhiệt kế trán từ 1~2 chiếc cho mỗi khoa và trung tâm kiến thức 
tổng hợp(nếu nhiều lớp sẽ nhận được 2 nhiệt kế và việc phân bổ nhiệt kế trán được thực hiện 
trong bảng đính kèm). Yêu cầu các khoa trước khi lên lớp cần đo nhiệt độ cơ thể của học sinh. 
Nếu bạn bị sốt (≧ 37,5˚C) hoặc các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp, vui lòng đến trung 

tâm y tế để kiểm tra và kiểm soát, sau đó chuyển đến bệnh viện để chẩn đoán và sàng lọc ("Bệnh 
viện Miaoli" hoặc "Bệnh viện Weigong"). Theo dõi tình trạng chẩn đoán và điều trị. NếU trường 
hợp được xác nhận nhiễm bệnh, phải lập tức làm theo "Quy trình phòng ngừa và điều trị dịch tễ 
khẩn cấp (SOP) cho tình huống dịch bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng" tại 
trường . 
  2. Trước khi vào ký túc xá, sinh viên được đo nhiệt độ và xác nhận không bị sốt trước khi vào ký 
túc xá. 
  3. Các lớp học được khuyến khích giáo viên và sinh viên đeo khẩu trang đến lớp và thực hiện 
yêu cầu " Nếu có bệnh không được đi làm, không đến trường". Nếu cơ thể khó chịu , hãy ngay 
lập tức đến trung tâm y tế để điều trị. 
4. Mời phòng tổng cục yêu cầu nhân viên bảo vệ cổng đo nhiệt độ cho những người bên ngoài 
trường, các công ty, v.v. (nhiệt kế trán do Văn phòng học vụ cung cấp). Nếu bạn bị sốt (≧ 

37,5˚C), bạn không được phép vào trường. 
  V.Giáo viên và nhân viên tự đo nhiệt độ cơ thể thường xuyên. Nếu  bị sốt (≧ 37,5˚C), hãy báo 



4 
 

cáo ngay cho trung tâm y tế và tìm cách điều trị y tế kịp thời. 
  6. Giữ tay rửa sạch bằng xà phòng và khử trùng tay bằng cồn trước khi hoạt động nhóm. 
  7. Những người  trong thời gian ngắn phải đến Trung Quốc, Hồng Kông và Macao phải báo cáo 
lại cho Văn phòng Học vụ. Sau khi trở về từ Trung Quốc, phải tiến hành kiểm dịch tại nhà trong 14 
ngày theo Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ dịch bệnh Trung ương. Nếu kiểm dịch chưa đủ 14 ngày 
không được đến trường đi làm đi học và ở ktx. 
  8. Bộ Giáo dục sẽ phân phát tài liệu phòng chống dịch bệnh (bao gồm khẩu trang và cồn) theo 
nhu cầu thực tế của các trường trong tương lai gần. Sau khi khai giảng vào ngày 26/2, nếu giáo 
viên và nhân viên tuyến đầu không thể tự mua khẩu trang khi có nhu cầu khẩn cấp, sẽ phát và 
kiểm soát số lượng khẩu trang cho mỗi cá nhân. 
 
   Biểu kèm 

Bảng phân công và điều tra đo nhiệt độ trán của các lớp, khoa trường ĐH  KHKT Dục Đạt 

Đơn vị /Khoa Ngành Lớp 

ban 

ngày 

Lớp tu 

nghiệp 

Lớp thạc 

sĩ 

Số lượng 

sinh viên 

mỗi lớp 

Số lượng máy 

đo nhiệt độ 

Viện sáng tạo khoa học kỹ thuật 

Khoa quản lý lưu thông và tiếp 

thị 

6 11 5 22 2 

Khoa công nghệ thông tin 6 9 6 21 2 

Khoa đa truyền thông và thiết 

kế trò chơi 

8 0 0 8 1 

Khoa cử nhân kỹ thuật  ứng 

dụng  IOT 

3 0 0 3 1 

Viện du lịch khách sạn nhà hàng 

Khoa quản lý và giải trí 6 16 6 28 2 

Khoa kinh doanh khách sạn nhà 

hàng 

10 5 0 15 2 

Khoa tạo hình thiết kế thời 

trang 

5 6 0 11 2 

Khoa quản lý vận động giải trí 5 0 0 5 1 

Viện khoa học xã hội và nhân văn 

Khoa chăm sóc sức khỏe và 

công tác xã hội 

4 5 0 9 1 

Khoa chăm sóc và giáo dục 

mầm non 

4 4 0 8 1 

Khoa tiếng Nhật ứng dụng 4 2 0 6 1 

Đơn vị hành chính 

Trung tâm giáo dục tổng quát 1 

Tổng 136 Lớp 17 

 


