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Từ ngày 20 tháng 2 năm 2020 sẽ phải sử dụng tên thật để mua Khẩu trang  

Dùng thẻ bảo hiểm y tế đến các hiệu thuốc và Phòng y tế để mua khẩu trang 

 

. Đối với người lớn chỉ được mua 2 

cái khẩu trang mỗi lần, đối với trẻ em 

được mua 4 cái . 

(1 tuần chỉ được mua 1 lần, 2 cái 10 

đồng) 

 Dựa vào số cuối CMND (thẻ cư 

trú), ngày mua được quy định như sau: 

Số CMT(ARC) có số cuối lẻ: Mua vào 

ngày thứ 2,4,6 

Số CMT (ARC) có số cuối chẵn: Mua 

vào ngày thứ 3,5,7 ( số 0 được tính là 

số chẵn)  

 Chủ nhật không giới hạn số cuối 

chứng minh thư hoạc số thẻ cư trú, chỉ 

cần mang thẻ bảo hiểm y tế đến các 

nhà thuốc và sở y tế có sử dụng thẻ 

bảo hiểm y tế để mua  

 Mua giúp: Một người chỉ được 

mua giúp một người và phải theo ngày 

mua đã quy định.  

 Mỗi ngày các đơn vị chỉ bán 400 

cái khẩu trang đối với người lớn và 

200 cái khẩu trang đối với trẻ em, còn 

dựa vào khả năng sản xuất thực tế của 

nhà máy để đưa ra điều chỉnh.  

 Sinh viên nước ngoài chưa có thẻ 

bảo hiểm y tế có thể dùng thẻ cư trú 

để mua như các hướng dẫn đã nói ở 

trên 
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防疫公告 THÔNG BÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH 

對抗武漢肺炎 Phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán 
防疫全面啟動 Khởi động toàn bộ cách phòng chống dịch 

（中越南文版）109.02.20 

 

1.Vui lòng rửa tay bằng cồn trước khi ra, vào 

các tòa nhà khoa 

2.Sau khi đi vệ sinh xong vui lòng rửa tay bằng 

xà phòng, hình thành thói quen vệ sinh tay.  

3.Chú ý vệ sinh cá nhân, nếu cảm thấy bị sốt 

và khó thở vui lòng đeo khẩu trang và thông 

báo đến các đơn vị sau 

Đường dây nóng 

Trung tâm an toàn trường học:0937-623-842 

Sở y tế: 03-5593142#2355-2356 

Đối kháng dịch viêm phổi 

Khởi động phòng chống dịch toàn diện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

明新學校財團法人明新科技大學 
Trường đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân 

國際處 Khoa quốc tế 

境外生輔導與服務中心關心您 Phòng quản lý 

sinh viên quốc tế quan tâm bạn 
 

習慣衛生、工作開朗、照顧好身體的宣導（越南文版） 
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調整口罩實名制（中文版） 
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調整口罩實名制（英文版） 

 

   


