
 

Nhằm đảm bảo an sinh, an toàn
cho giảng viên và sinh viên quốc
tế trong bối cảnh dịch bệnh,
ĐHQGHN chú trọng đẩy mạnh
việc tiêm vaccine cho giảng viên
và sinh viên quốc tế để các bạn có
được sự bảo vệ về mặt dịch tễ và
yên tâm sinh hoạt trong thời gian
dịch bệnh, trong tháng 9 vừa qua,
Ban Hợp tác và Phát triển, Ban
Chính trị và Công tác HSSV,
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
ĐHQGHN, Ban Quản lý ký túc
xá (KTX) Ngoại ngữ, UBND
Quận Cầu Giấy và các đơn vị
thành viên trong ĐHQGHN
(Trường Đại học Ngoại ngữ,
Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn, Khoa Luật, Khoa
Quốc tế và Viện Quốc tế Pháp
ngữ) đã cùng phối hợp tổ chức
cho giảng viên và sinh viên   
 tiêm chủng. 

ĐHQGHN đã nhận được thông
tin đăng ký của 51 sinh viên
và giảng viên quốc tế, sau đó
đã chuyển dữ liệu cho Bệnh
Viện E. Những người đăng ký
đã được nhận tin nhắn thông
báo về thời gian và địa điểm
tiêm chủng nhằm đảm bảo
đúng quy định về giãn cách và
không phải trả bất cứ khoản
phí cho việc tiêm phòng
Vaccine COVID – 19 nhờ
chính sách tiêm chủng hiện
nay tại Việt Nam. Các giảng
viên và học viên tham gia tiêm
chủng lần này đến từ nhiều
quốc gia thuộc như Nhật Bản,
Hàn Quốc, Lào, Cộng hòa
Haïti, Cộng hòa dân chủ
Congo, … Các học viên được
khám sàng lọc Covid-19 trước
khi vào điểm tiêm và được
hướng dẫn chi tiết về vaccine,
các lưu ý quan trọng, cũng như
cách theo dõi tình trạng sức
khỏe sau khi tiêm. ĐHQGHN
đã đồng hành, hướng dẫn các
học viên trong quá trình tiêm
và theo dõi tình hình sức khỏe
của học viên sau tiêm.
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