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PRONG CHONG 111CR  

U BAN MIlAN DAN 
THANH PHO DA NANG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dic 1p - Ttr do - Hnh phñc 

S:S522TUBND-KGVX Dà Nàng, ngày tháng nám 2021 
V/v rnt s6 hot dQng tri 1ai 

va các bin phap áp diing phông, 
chông djch COVID- 19 

KInh giri: 
- Các s, ban, ngành, hi, doàn the; 
- Các cc quan trung uong dóng trên dja bàn; 
- UBND các qun, huyn. 

Can cilr Quyt djnh s6 2686/QD-BCDQG ngày 31/5/2021 cña Trung Ban 
chi do Quôc gia phàng, chông djch COVID-19 ye vic ban hành "Quy djnh 
dánh giá mirc dO nguy Co va các bin pháp hành chInh tuong irng trong phOng, 
chông djch COVID-19"; trên co s6 xem xét din biên djch COVID-19 hin nay. 
trén dja bàn thành phâ và kêt lun cuOc hQp Ban Chi dao  phông, chong djch 
COVID-19 ngày 08/6/2021, Chü tch UBND thành pho có kiên chi dao nhix 
sau: 

1. Truc din bin cüa djch COVID- 19 trén th giói và trong ni.rOc con ht 
sirc phüc tap, Co nhiêu yêu to nay sinh, kho lung, yêu câu các s&, ban, ngành, 
dja phixong và dê nghj Uy ban Mt tran To quôc Vit Nam thành phO, các Ca 
quan Trung ucxng dóng trén dja bàn, các hOi, doàn the, các doanh nghip, tO 
chüc va toàn the nhân dan thành phô tiêp tiic nêu cao trách nhirn, cãnh giác 
cao, tuyt dOi khOng du'çc chü quan, lo' là va tiêp t1ic chung tay triên khai quyét 
lit các bin pháp phOng, chong dch có hiu qua dä thirc hin tir trnàc den nay, 
dc bit là siêt chat các bin pháp kiCm soát ngu?i tir ben ngoài vào thành pho; 
các bin pháp phOng, chong djch trong các khu cOng nghip, khu cOng ngh cao, 
Các co' s san xuât kinh doanh; tang cuO'ng kiém tra, xir l vi pham; phát huy vai 
trO cüa To COVID- 19 cong dông; xay dixng ké hoach xét nghim SARS-CoV-2 
djnh ks'. . . nham bão v ket qua có dixcic trong cong tác phOng, chông djch 
COVID- 19 cüa thành phô th?yi gian qua, bào dam mic tiêu "kép" d ra. 

2. D nghj ngi.rO'i dan tip tiic han ch ra khOi nba khi không cn thit; thirc 
hin nghiCm, day dü quy djnh 5K: Khau trang, Khir khuan, Khoãng each, Không 
tp trung, Khai báo y te; giü' khoãng cách an toàn tOi thiêu 01 met khi tiép xüc. 

3. K tü' 00 gi 00 phüt ngày 09/6/2021, mOt s hoat dng, djch vi dä tam 
dirng tru'Oc day thxc phép hoat dng tr 'at,  cij the nhi.r sai.: 

3.1. Các nba hang, ca hang, co' sO kinh doanh djch vii a, ung (sau day gi 
tat là nhà hang, quán an) duc ban, phic vii khách tai  ch (d tam  dirng tru'âc 
day theo quy djnh tai Cong van so 2707/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 cüa 
UBND thành phO). Dé ban, phic vii khách tai  ch, phài dam bào the diéu kin 
và bin pháp sau: 

a) Phuc vu thi da khong qua 50% cong sut cüa nhà hang, quán an và phic 
vii tai  ch6 khong qua 21 gi 00 phüt hang ngày. 

b) Thirc hin dy dü và nghiem tue hu'o'ng dn phOng, chng djch tai Quyt 
djnh sO 2225/QD-BCDQQ ngày 28/5/2020 cüa Tru'ng Ban chi 40 Quoc gia 
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phông, chong djch COVID- 19 ye vic ban hành "Hrnng dan phông, chông và 
dánh giá nguy cor lay nhiêm djch COVID- 19 t?.i  trung tam thwing mi, siêu thj, 
chq, nhà hang", trong do liru " the bin pháp: 

- Xét nghim SARS-CoV-2 cho chü nhà hang, quán an và ngthi lam vic ti 
nhà hang, quán an theo kê hoch cüa UBND thành phô. 

- Phãi k Ban cam kt v6i chInh quyn dja phu'ang v thirc hin dung các 
quy dnh, khuyên cáo ye phàng, chông djch COVID-. 19 ei1a các cor quan có thâm 
quyên. 

- Khuyn khIch the nhà hang, quán an irng dung khai báo y th din tCr, s1r 
dung thiêt bj dé quét QRCode khai báo y tê. 

- Di vài chü nha hang, quán an; ngithi ch bin, phiic vi thirc an, d u6ng: 

+ Bt buc khai báo y t hang ngày (D6i vâi nhà hang dü diu kin thi 
sCr diing kiêm tra khai báo din tü quét m QRCode cüa khách hang); thung 
xuyên m& l'rng diing Bluezone, Bluetooth trên smartphone (nêu eO) trong suôt 
thai gian lam vice. 

+ Bt buc deo khu trang, gang tay trong su6t thai gian ch bin, tip 
xüc tr1xc tiêp vi thüc an, thirc phâm, phic vii khách hang; gitt khoãng cách tiêp 
xüc trxc tiêp vi khách hang. 

+ Do than nhit cüa khách hang nrâc khi vào nhà hang, quán an; yêu 
cau khách den phãi khai báo y tê; sat khun tay hoc rüa tay tai  khu vrc dâ bô trI 
san; bô trI biên báo quy djnh phông, chong djeh doi vai khách hang; tai  khu vrc 
xêp hang (nêu co) phãi ké vach  gian cách giüa các khách hang. 

+ B trj ch ngi cho khách an, u6ng dam báo khoáng cách an toàn thi 
thiêu 01 met (co the xêp khách hang ngôi so le, khuyên khIch dt vách ngAn giüa 
khách hang). Tiên hành v sinh, khir khuân be mt bàn, ghe ngôi ngay sau khi 
mi lixçt khách rO'i di. 

+ Tang cithng v sinh, thông khI tai  các phOng và các khu vrc cüa nhà 
hang, quán an bang cách m ci:ra ra vao va ccra so the phOng eUa nhà hang; s 
diing quat, han  chê si.r dng phông kIn, diCu hôa (nëu CO the). 

- D& vài khách hang: 

+ Cm dn nhà hang, quán an nu cO mOt  trong các biêu hin mt môi, 
sot, ho, dau rat h9ng, khO thi hoc dang trong thai gian each ly y tê tai  nhà theo 
quy djnh. 

+ Bt buc khai báo y th khi vao nhà hang hoe quét QRCode d kim 
tra khai báo y tê tai  eáe nhà hang có sir diing djch vu; thumg xuyên m 1rng 
dung Bluezone, Bluetooth trCn smartphone (nêu co). 

+ Bt buc deo khu trang dung each khi dn nhà hang, quán an trir khi 
an, uong); giü khoàng each tôi thiu theo quy djnh dôi vâi nguai xung quanh; 
tránh tiep xáe và han  ehê nOi ehuyn không can thiet khi an, uông. 

c) Các nhà hang, quán an Co quyn và trách nhim tir ch6i eung cp djch vi 
dôi vi khách hang chua thirc hin nghiêm tue cong tác phOng, ehOng djch 
COVID-19 theo quy djnh. 
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3.2. Hoat dng tam biên (d tm dung trixâc day theo Cong van so 

2581TLJBND-KQVX ngày 03/5/2021 cüa UBND thânh phó) duçic hot dng tr& 
lai, vâi cac diëu kin vá bin pháp sau: 

a) Thii gian tm bin hang ngày: 

- Bui sang tr 04 gR 30 dn không qua 07 già' 30 phüt. 

- Bui chiu ti'r 16 gi? 30 dn không qua 18 gi& 30 phüt. 

b) Chi tm bin tai cac khu vuc ducc phép theo quy djnh và thi di ngay sau 
khi tam biên; khong tp trung dông ngithi trên bâi bin; cam ti tp vui choi, 
choi the thao, an, uông, ban hang rong.. .ti bai bin; giü khoãng each It nhât 01 
met vai nguôi khác; deo khâu trang trixàc va ngay sau khi tam bi6n xong. 

c) Chua cho phép djch vt tm rnróc ngot và các djch vi khac tai bäi bin vA 
cac khu vire cong vien, via he yen bin (tth dch vii trông, giQ Xe, do dac  c1ia 
khách theo quy djnh). 

3.3. Hot dng ct tóc nam, nQ' duGc hoat dng trâ 1ai  (dâ  tam  dtrng trirâc 
day theo Cong van so 2581 /UBND-KQVX ngày 03/5/2021 cüa UBND thành 
phô), vài các diêu kin và bin pháp sau: 

a) Phãi k Ban cam kt vó'i chInh quyn dja phung v thirc hin dung các 
quy djnh, khuyen cáo ye phông, chng djch COVID- 19 cüa các c quan cO thâm 
quyên. 

b) ChU co sâ djch vli va nhân vien, thçy ct tóc phãi khai báo y th bt buc 
hang ngày; thuông xuyên mO Crng diing Bluezone, Bluetooth trên smartphone 
(nêu cO) khi hoat dng djch vi.i. Bat buc phài deo khâu trang trong suôt thi 
gian tiêp xüc vài khách. 

c) Yéu cu khách hang phãi khai báo y tA trwfc khi thirc hin djch v11. 
d) Xët nghim SARS-CoV-2 cho chü Co s dch v1,i và nhân viên, thçi ct toe 

theo kê hoach cUa UBND thành phô. 

3.4. Hot dng th thao ngoãi trô'i khong tip xüc trirc tip nhu di b, qun 
vçlt,.. . duoc hoat dng vâi các diêu kin va bin pháp sau: 

a) Deo khu trang vã giU' khoãng cách ti thiu 01 met khi di b hoc giái 
lao. Kêt thüc hoat dng th thao, thi san choi, sântâp ngay; không dixc tp 
trung dong ngui theo quy djnh; khong to chie an, uông tai  san tsp, san choi the 
thao. 

b) Khai báo y té bat buc hang ngày; thung xuyên m irng diving Bluezone, 
Bluetooth trên smartphone (nêu co). 

4. Các hoat dng dang t?m dàng (trr hoat dng neu tai  rniic 3 Cong van nay) 
van tiêp tc tarn drng cho den khi có thông báo mdi. 

5. Phân cong t6 chirc thixc hin: 

a) Ngii dirng du các s&, ban, ngành, UBND cac qun, huyn, các co' quan, 
don v, hi, doàn the can cü' chc näng, quyên han,  nhim vii, phm vi quãn l, 
trirc tiêp chi dao và chju trách nhiêm huOng dan, to che thirc hin, kiêm tra, xr 
l vi pham các nOi dung quy djnh tai mic 1, 2, 3, 4 Cong van nay. 
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b) Giao Sâ Tu pháp chii trI, hng dn vic xir pht di vâi hành vi vi pham 
bin pháp phOng, chong djch COVID-19 quy dnh tai miic 3 Cong van nay. 

c) Giao S Y t chü trI, phói hp vâi các Co quan, don vj, dja phuong lien 

quan âê xuât Kê hoach xét nghim djnh k' SARS-CoV-2 dê sang icc nguy Co 

doi vâi các tnrng hp tham gia các hoat dng tth lai nêu tai miic 3 Cong van 

nay. 

d) Giao S Thông tin và Truyn thOng, UBND các qun, huyn và các Co 

quan, don v lien quan tuyên truyên rng ri ni dung Cong van nay. 

Nhan dixcc Cong van nay, yêu cu các co quail, th chrc, Ca nhân có lien quan 

nghiêm toe, khân truong triên khai thic 

No'i nhmn: 
- Nhu trén; 
- BCD 1W PCD (báo cáo); 
- I1IU, TT HDND TP (báo cáo); 
- Các ban tham muu, giUp viec TU; VPTU; 
- B Tu 1nh QK 5 (phôi hqp); 
- Các UV Ban TVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- Các qun, huyn Uy; 
- CVP và PCVP VP UBND TP; 
- Các c quan thông tin, báo chI; 
- Luu: VT, KGVX. 
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