CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BTC OLP’20, PROCON & ICPC ASIA CAN THO
Số: 412/BTC-OLP2020
V/v: ban hành kế hoạch thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch trong thời gian tổ chức OLP-ICPC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH
trong thời gian tổ chức OLP’20 – PROCON – ICPC ASIA CAN THO
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 29 (OLP’20), Kỳ thi lập trình sinh
viên quốc tế ICPC Asia Cần Thơ do Hội Tin học VN, Hội Sinh viên VN và Bộ Giáo dục
& Đào tạo tổ chức tại Đại học Cần Thơ từ 8-11/12/2020. (Chi tiết trên www.OLP.vn )
Căn cứ theo Công điện số 1699/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/12/2020
về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (mục 7.) và Công văn
5210/GDĐT-GGTC của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 2/12/2020 về tăng cường biện pháp
phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Kỳ thi OLP’20 – PROCON – ICPC Asia
Can Tho từ 8-11/12/2002 sẽ tổ chức đảm bảo an toàn phòng dịch và thực hiện nghiêm túc
"Thông điệp 5K": Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai
báo y tế. Cụ thể:
1. Tuân thủ các Quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND Tp
Cần Thơ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức OLP
theo Thông điệp 5K như chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GD-ĐT, chú trọng 2K đầu tiên
bắt buộc là: Khẩu trang và Khử khuẩn:
-

Mọi thành viên tham dự phải đeo khẩu trang, tự bảo vệ cho bản thân.

-

Mọi vị trí giao tiếp, thi đấu phải tuân thủ các quy định về khử khuẩn để phát hiện
triệu chứng nghi ngờ (đo nhiệt độ, rửa tay thường xuyên, khử khuẩn… ).

2. Kế hoạch tổ chức tăng cường kiểm soát phòng dịch bệnh:
+ Thông tin đầy đủ về các đối tượng tham gia (thông tin cá nhân, di động, email)
+ Thông tin đầy đủ và thông báo đến từng đoàn, thành viên về khai báo phòng dịch.
+ Phát hành Quy định – Nội quy phòng dịch trong Cẩm nang OLP-PROCON-ICPC.
+ Đảm bảo dãn cách, khoảng cách giữa các đối tượng trong mọi hoạt động của kỳ thi.
+ Vệ sinh, khử khuẩn các hội trường, phòng thi trong OLP-PROCON-ICPC.
Tại các lễ: theo đăng ký phân vùng vị trí riêng (giãn cách) theo khu vực có nguy cơ
cao: phân cách đoàn Tp Hồ Chí Minh và đoàn từ các tỉnh, thành còn lại.
Tại các buổi thi: phân phòng /khu thi theo khu vực vị trí riêng cho thí sinh/đội (giãn
cách) theo vùng khu vực có nguy cơ cao Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành còn lại.
+ Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên tham gia về Thông điệp 5K qua
các sinh viên tình nguyên OLP’20.
3. Biện pháp kiểm soát nguy cơ từ xa:
- Thông báo, nhắc nhở các đoàn từ trước khi đến Cần Thơ trên trang www.OLP.vn và
eMail cho các đoàn; Cập nhật thông tin chi tiết về thành viên và hiện trạng sức khoẻ.

- Riêng với Tp Hồ Chí Minh là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ thông báo từng
trường tham gia lấy thông tin chi tiết tình hình sức khoẻ thành viên và thông tin có liên
quan đến phòng chống dịch bệnh của trường từ trước khi đến Cần Thơ.
- Với các Trường trong 8 trường tại Tp Hồ Chí Minh (công bố có liên quan F2) sẽ lấy
thông tin chi tiết hơn và giám sát, hỗ trợ đặc biệt (gồm HCMUS, HUTECH, Sư phạm
Tp HCM và Đại học Tôn Đức Thắng …).
- Các hiện tượng có liên quan F1, F2 thuộc diện xét nghiệm, cách ly tại chỗ tuyệt đối
huỷ thi không được đến Cần Thơ tham dự OLP-ICPC 2020.
4. Đảm bảo kế hoạch dự phòng, nếu phát hiện nguy cơ, triệu chứng:
+ Trước khi Thi/các Lễ: không cho tham dự các trường hợp nghi ngờ có nguy cơ lây
nhiễm, báo cáo xin hỗ trợ Y tế hoặc khuyến nghị tự cách ly tại chỗ.
+ Trong khi thi, nếu có triệu chứng nghi ngờ về sức khoẻ sẽ nhanh chóng hỗ trợ y tế
và có các biện pháp phòng ngừa, cách ly phù hợp theo chỉ dẫn của y tế.
5. Các thành viên Ban Tổ chức phải tuân thủ triệt để và tập huấn hướng dẫn sinh viên tình
nguyện làm nòng cốt tuyên truyền tăng cường phòng dịch theo Thông điệp 5K.
Chi tiết liên hệ cô Xuân Hương, di động 0986727473, email office@vaip.vn .
Ban Tổ chức ban hành kế hoạch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trong thời gian tổ chức OLP-ICPC tạo điều kiện cho OLP’20 và Kỳ thi ICPC Asia Cần
Thơ tổ chức thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thành viên tham dự OLP
- BTC Khoa CNTT ĐH Cần Thơ
- Lưu HC-TH

TM/BCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Long

Phòng chống dịch tại các hoạt động
OLP’20, Procon và ICPC Asia Can Tho 2020
Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Chiều Thứ Ba, ngày 8/12/2020: Đăng ký OLP’20, Procon và ICPC Asia Can Tho
Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam
và ICPC Asia Cần Thơ
Sảnh Khoa CNTT&TT,
14h30 - 17h00
trường Đại học Cần Thơ
Đeo khẩu trang, đo nhiệt trán, khử huẩn, dãn
cách 1,5 - 2m, lần lượt theo chỉ dẫn
Sáng Thứ Tư, ngày 9/12/2020: Khai mạc OLP’20
Sinh viên các khối thi OLP thử máy & hệ thống thi trực
Các phòng máy Khoa
tuyến (online Judge CMS)
7h30 – 9h15
CNTT&TT
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách

9h30 - 11h00

Hội trường Rùa

11h30 - 12h30

Sảnh lầu 1 Khoa
CNTT&TT

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam
PROCON và Kỳ thi ICPC Asia Can Th0 2020
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách
Thí sinh thi OLP ở lại ăn trưa và nghỉ ngơi tại trường
Các Thầy Cô Huấn luyện viên gặp gỡ Ban Tổ chức
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí theo quy định

Chiều Thứ Tư, ngày 9/12/2020: Thi giải cá nhân OLP’20
13h00 – 13h00
13h30 – 14h00

Các phòng máy Khoa
CNTT&TT (Lầu 1)

Thí sinh Siêu Cúp tập trung làm thủ tục dự thi
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách
Thí sinh Chuyên, Không chuyên và Cao đẳng tập
trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân OLP
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách

13h30 – 17h30

Thi khối Siêu Cúp (D) ; chú ý 4 tiếng

14h00 – 17h00

Thi khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C);

14h30 – 16h30

Hội Trường Khoa
CNTT&TT (Lầu 1)

Hội nghị các Trưởng/Phó đoàn tham dự OLP, ICPC

Sáng Thứ Năm, ngày 10/12/2020: Thi Procon và Phần mềm nguồn mở
7g30-15h30

Phòng họp 2 (Lầu 1)

7g30-15h30

Phòng 20 (CLC 2) (Lầu 1)

Thi khối PROCON
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách
Thi khối PMNM (H)
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách

Chiều Thứ Năm, ngày 10/12/2020: Thi thử ICPC Asia Can Tho 2020
15h00 – 16h45

Trung tâm Học liệu

Các đội tham dự ICPC tập trung Tầng 2 thi thử; nộp
tài liệu tại Khu vực thi ICPC
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách

16h45 – 17h00

15-20 phút sau practice

Technical Briefing

Sáng Thứ Sáu, ngày 11/12/2020: Thi ICPC Asia Can Tho 2020
6h45 - 7h45

Trung tâm học liệu

8h00 - 13h00

Trung tâm học liệu

Thí sinh làm thủ tục và công tác chuẩn bị
Đeo khẩu trang, khử khuẩn dãn cách theo thứ tự
Thi lập trình ICPC Asia Can Tho
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách

Chiều Thứ Sáu, ngày 11/12/2020: Tổng kết và trao giải

17h00 – 18h30

Sân Văn phòng Đoàn

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao
các giải OLP’20, Procon Vietnam
Đeo khẩu trang, đo nhiệt trán, khử huẩn, dãn cách
1,5-2m, lần lượt theo chỉ dẫn

18h40 - 19h10

Sân Văn phòng Đoàn

Tổng kết và trao giải ICPC Asia Can Tho 2020

19h15 - 21h00

Sân Văn phòng Đoàn

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi
Đeo khẩu trang, khử khuẩn, vị trí dãn cách

Chú ý: thường xuyên theo dõi thông tin, thông báo, hướng dẫn trên trang www.OLP.vn

