Hương Dẫn Sinh Viên Quốc Tế Nhập Học

1. Đối với sinh viên Trung Quốc, không chỉ những bạn đăng ký ở trong kí túc
xá mà cả những bạn ở bên ngoài nhập cảnh trong khoảng 24/2(t 2)~26/2(t4)
sẽ sinh hoạt tại kí túc xá trong 2 tuần và phải báo cáo tình trạng sức khỏe.
2. Những bạn du học sinh Trung Quốc nhập cảnh trong khoảng 2020.2.24.(t2)
~ 2020.02.26.(t4) tất cả sẽ di chuyển bằng xe bus của nhà trường và vào
ở trong kí túc xá trong 2 tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe.
◦ Mọi chi phí di chuyển từ sân bay incheon về trường và chi phí sinh hoạt
trong kí túc xá trong 2 tuần sẽ được miễn phí.
◦ Ngay khi về tới kí túc xá Sinh viên sẽ được kiểm tra thân nhiệt.◦Sau khi
vào ở kí túc xá Sinh viên sẽ được phát nhiệt kế, dung dịch rửa tay và
khẩu trang.
◦ Sinh viên ở trong tòa Hanma với 1 người/1 phòng.
◦ Bồn rửa mặt và nhà vệ sinh sẽ được khử trùng sau mỗi 2 tiếng.
◦ Trong vòng 2 tuần sẽ có đội quản lý tình huống khẩn cấp(2 người) trực
24/24h - đo thân nhiệt 2 lần/ngày
◦ Khi phát sinh triệu chứng bệnh cần liên lạc và di chuyển bệnh nhân theo
hướng dẫn: bộ phận quản lý dịch bệnh 1339

Trường học

→

Trạm y tế Muan →
(061-450-5023)

Bệnh viện Muan
(061-450-3117)

◦ Sau 2 tuần nếu không đăng ký ở trong trường thì sinh viên có thể rời kí túc

◦ Trong 2 tuần nếu sinh viên không khai báo tình trạng sức khỏe có thể bị
hạn chế không được ở trong kí túc xá và có thể bị hạn chế không được
lên lớp học.
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3. Những bạn du học sinh Trung Quốc nhập cảnh trong khoảng thời gian từ
2020.2.27.(T5) ~ 2020.3.1.(CN) cũng được đưa vào kí túc xá và theo dõi
tình trạng sức khỏe trong 2 tuần
Nếu không có kế hoạch dùng xe Bus của nhà trường đón thì các vấn đề
khác vẫn triển khai theo hạng mục 2 như trên thông báo.

4. Đối với những du học sinh Trung Quốc nhập cảnh sau ngày 2020.3.2.(t2)
sẽ sinh hoạt và theo dõi tình trạng sức khỏe trong 2 tuần ở một trong
những địa điểm như kí túc xá, địa điểm chỉ định của nhà trường, địa điểm
lưu trú tạm thời của quận Muan
◦ Không di chuyển bằng xe của nhà trường, ngoài ra vẫn được tiến hành
theo các hướng dẫn quản lý ở trên.
◦ Tiến hành đồng nhất với mục 2(Sẽ được hướng dẫn sau khi nhà trường
tiếp nhận quản lý).

5. Ngoài du học sinh Trung Quốc, khuyến khích các bạn du học sinh khác
nhập cảnh vào khoảng 13/3(t6) ~ 15/3(CN) và nhập học theo đúng lịch
16/3(t2)
6. Sinh viên Quốc tế không phải là sinh viên Trung Quốc nếu nhập cảnh
trước ngày 16/03(T2) Sinh hoạt trong ký túc xá thì phải kiểm tra sức
khỏe và thân nhiệt.
◦ Miễn phí ký túc xá tính đến hết ngày 15-03
◦ Trước khi đến ký túc xá phải làm thủ tục kiểm tra sức khỏe
◦ Sau khi vào ở ktx Sinh viên sẽ được cung cấp khẩu trang, dung dịch rửa
tay và phát nhiệt kế
◦ Sinh viên ở trong Tòa nhà Unheng sử dụng 1 người 1 phòng
◦ Thực hiện khử trùng 2 tiếng 1 lần tại nhà về sinh và bồn rửa mặt
◦ Trong 2 tuần ký túc xã sẽ có 2 nhân viên y tế quản lý sức khỏe túc
trực 24/24 – hàng ngày sẽ thực hiện đo thân nhiệt 2 lần/ ngày do Trung
tâm quản lý sức khỏe thực hiện.
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◦ Khi phát sinh triệu chứng thì báo ngày cho phòng quản lý trực bệnh
theo số điện thoại 1339
Trường học →

Trạm ý tế Muan

→

(061-450-5023)

Bệnh viện Muan
(061-450-3117)

◦Trong 2 tuần cách ly Sinh viên không đăng ký ở ký túc xá thì có thể ra
ngoài
◦ Những sinh viên Quốc tế không khai báo tình trạng sức khỏe có thế bị
hạn chế ở ký túc xá và tham gia các tiết học trên lớp

7. kế hoạch triển khai phòng chống bệnh Corona
1)

Địa chỉ đón Sinh viên: Sân bay Quốc tế Inchon 1 của đón (F)
Sân bay Quốc tế Inchon 2 của đon (B)

2) Kế hoạch triển khai xe Bus
▶ Xe 1) Ngày 24/02(T2) 16:00 Sân bay xuất phát – 21:00 đến trường
▶ Xe 2) Ngày 25/02(T3) 16:00 Sân bay xuất phát – 21:00 đến trường
▶ Xe 2) Ngày 26/02(T4) 16:00 Sân bay xuất phát – 21:00 đến trường
※ 1. Thời gian xuất phát tại Sân bay Quốc tế Inchon có thể thay đổi
theo tình hình diễn ra.
2. Nếu cần thiết có thể tăng cường thêm xe bus tại chỗ.
Thời gian

Nội dung

16:00

Sân bay Quốc tế Inchon xuất phát

18:30 ∼ 19:00

Nghỉ 30 phút (tram nghỉ)

19:00

Tram nghỉ xuất phát

21:00

Đến trường
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chú ý

Ăn tối(cơm đặt)

[첨부 1]

[첨부 2]

제1여객터미널 입국자(F)

제2여객터미널 입국자(B)
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