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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

S6: 6519 /UBND-KGVX

Dà Ncing, ngày .2 tháng .9 nám 2021

V/v áp diing tm thai mOt s bin
pháp phOng, chng djch COVID- 19
trong tInh hInh hin nay

KInh gri:
- Các ca quan Trung uang dóng trên dja bàn thành ph;
- Cáo s, ban, ngành, hi, doàn the;
- Chü tjch UBND cáo qun, huyn, phuè'ng, xä.
- Cáo ca quan, dan vj, doanh nghip trén dja bàn thành phô.
Thirc hin Chi thj s 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 cüa Chü tjch UBND
thành phô ye vic thirc hin chü trixang "ThIch üng an toàn, linh hoat, kiêm soát
hiu qua djch COVID- 19" trên dja bàn thành phô trong tInh hinh hin nay, tü 0
giôr 00 phüt ngày 30/9/2021 cho den khi có thông báo mcd, Chü tjch UBND
thành phô thông nhât chi dao áp dvng tam th&i mt so bin pháp phông, chông
djch COVTD-19 trén dja bàn thành phô, ci the nhi.r sau:
I. D& vói vüng dang thirc hin cách ly y t hoc dixçic thi& 1p khi có ca
mac môi COVID- 19 trong cong dông: Tip tiic thirc hin nghiêm bin pháp cách
ly y tê, "ai & dâu thI & day" dê phông, chông djch theo huóng dan tai Quyêt djnh
so 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cüa B trlx&ng B Y tê và Cong din so
1168/CD-BYT ngày 07/8/202 1 cüa B Y tê ye tang cithng thirc hin cáo bin
pháp phông, chông djch COVID-19.
II. Dôi v&i các vllng con lai
1. Tip tic tam dirng các boat dng sau day:
a) Hoat dng cáo co s& kinh doanh, djch vçi vui chai, giãi trI, ca sâ lam dçp
(trü Ca sâ cat too, i dâu), karaoke, mát-xa, quán bar, vu tru&ng, rp phim,
casino, diem cung cap djch vi internet cong cong, trO chai din tir.
b) Hoat dng 1 hi van hóa, th thao, cáo sir kin bMu din ngh thuat, giãi
dâu the thao.
c) Hoat dng khu ph di b, chç dêm.
d) Hoat dng tai phOng tp gym, yoga, bida; hoat dng th thao trong nba,
ngoài tr&i có tiêp xüc trrc tiêp tai cáo san tsp, nhà thi dâu djch vi; boat dng bai
1i tai các ho bai djch vi trong nhà, ngoài tthi.
d)_Hot-dng_dy-vahçc trrc tip tai các tru&ng dai h9c, cao dng,các co
s& giáo dc (cac nhóm tré, trithng mâm non, tiôu hçc, trung h9c Ca s&, trung hçc
phô thông, trung tam giáo dic thu&ng xuyên, tru&ng chuyên bit...), co s& giáo
diic nghê nghip, cáo Ca s& dào tao ngoi ng, tin bce, náng khiêu, k náng
song, cáo trung tam tis van du hçc, các Co s& day them, bce them.
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e) Hot dng phuc vu khách An, ung tai ch cüa các nhà hang, ci:ra hang,
cc sâ kinh doanh djch vii An, uông; to chirc An, uông tp the tai các dam hiêu,
dam h', tic lien hoan, tan gia,...
g) Heat dng 4n chuyn hành khách lien tinh.
2. Các hoat dng sau day diiçic thirc hin v&i bin pháp kern thee:
a) Hott dng chçi truyn th6ng
- B trI luân phiên ti da 50% s lugng gian hâng/qu.y hang; có vách ngAn
gi&a nguii ban, ngrii mua và thirc hin day dü các bin pháp phông, chông
djch theo hu&ng dan cüa B Y tê tai Cong vAn so 58581BYT-MT ngày
2 1/7/202 1.
- Di vâi tiu thung và nhflng ngui lam vic trirc tip lien quan dn hot
dng cUa chq: DA duqc tiêm It nhât 01 lieu vAc xin phông COVID-19 sau 14
ngày hoc dA khôi bnh C OVID- 19 trong vông 6 tháng; mang khâu trang,
khuyên khIch deo tam che mt trong suôt.
- Di vâi ng.thi di chc: Mi h gia dInh chi dtrqc di chçr vâi tn sut 03
ngày/lân và phái có Giây di mua hang QRCode hqp 1 theo quy djnh; mang khâu
trang và khuyên khIch deo tam che mt trong suôt.
Riêng hoat dng cüa Chçi du mi Hôa Cu&ng, Chç du mi Câng Ca Th
Quang duqc quy djnh tai vAn ban riéng.
b) Hoat dng hi hop, tp huAn, hi thão,. . .trong nhà do các cci quan, dcm
vi, doanh nghiêp to chü'c (tth các boat dng, sr kin dugc cap có thâm quyên
cho phép): T.p trung không qua 20 ngui trong 01 phông; trithng hp 100%
ngui tham gia dA dmc tiêm dü lieu vAc xin ho.c dã khOi bnh COVID- 19 trong
vông 6 tháng thI tp trung không qua 100 ngl.r&i.
c) Hot dng cüa nhftng ngithi giao nhn hang hóa thuc các dmi vj cung
frng hang boa và nhüng ngui giao hang cong ngh (gi chung l shipper): Phãi
deo khâu trang y tê dat chuân, gAng tay Va khcr khuân tay bAng nithc sat khuân
khi tham gia hoat dng; dA duc tiêrn It nhât mt lieu väc xin phông C OVID- 19
sau 14 ngày hoc dA khôi bnh COVID-19 trong vông 6 tháng.
d) Hoat dng các Ca s& ton giáo, tin ngirông, th tçr: Tp trung không qua
30 ngithi cüng mt thai diem.
d) Hoat dng khách san, ca s liru trã: Cho phép hoat dng liru trü không
qua 30% tong so phông hin có, tnr&ng hqp 100% khách hang dA duc tiêm dü
lieu vAc xin hoc dAkhôi bnh COVID-19 trong vông 6tháng thI cho phép itru
trü không qua 50% tong so phông hin có. KhOng dtrgc tO chc các djch vii khác
t?i cci s& hxu trü.
e) Hoat dng van chuyn hành khách b&ng phixang tin Cong cong trong
ni dO thành phô; van chuyên khách bng phuang tin thüy ni dja trên các
tuyên song, vjnh Dà NAng: Duc boat dng tôi da không qua 50% sO gbê quy
djnh tren phuang tin.
g) Các boat dng th dic, th thao trong nhà, ngoài trôi không tMp x1ic trVc
tiêp: Tp trung không qua 20 ngui.
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h) Hot dng tm bin:
- Th?yi gian t.m bin hang ngày: T 04 gi1 30 dn không qua 06 gRi 30.
- Chi tm bin ti các khu vrc dtrqc phép theo quy djnh và thi di ngay sau
khi thrn biên; không tp trung dông ngtthi trên bãi biên; cam tii tp vui thai,
chcii the thao, an, uông, ban hang rong... ti bài biên; gitt khoãng cách It nhât 01
met vói ngui khác; deo khâu trang tnrâc và ngay sau khi tam biên xong.
- Chua cho phép djch vii t&m nithc ng9t và các djch vi khác ti bài bin và
các khu v1rc cong vién, via he yen bién tth djch vii trông, giti Xe, do d.c cUa
khách theo quy djnh).
i) Hot dng các Ca sâ ct tóc, gi du: Chü ca s&, nhân viên cia di.rgc tiêin
It nhât 01 lieu vAc xin phông COVID-19 sau 14 ngày; không phc vt qua 3
nguài cng mt thai diem.
k) T6 chirc dam tang: T chic không qua 48 ting; tp trung không qua 20
nguôi c11ng mt thai diem, có sr giám sat cüa chinh quyên da phirang và phái
thirc hin nghiêm các quy djnh phông, chông dch.
3. Các hoat dng khác ngoài quy djnh tai COng van nay &rgc thixc hin
bInh thx&ng, bo tn tôi cia so ngu1i lam vic; tuân thu nghiêm quy djnh hin hânh
ye phông, chông djch vâ các yêu câu duqc quy djnh ti Khoán 5 COng van nay.
4. Ngithi dan ducic di chuyn ra, vào Thành ph và phâi tuân thii các quy
djnh phông, chông djch hin hành cüa Trung ucing và huó'ng dn cfia Thành
phô, dja phuong ncii den.
5. Yêu cu chung khi tham gia các hot dng
a) Di vi cong dan:
- Thirc hin nghiêm quy djnh 5K (Khu trang - Khi:r khun - Khoâng cách Không t.p trung - Khai báo y tê); không t.p trung tir 20 ng11xi tr& len ngoài
phm vi cOng sà, tnrng hçc, bnh vin...; giti khoãng cách tôi thiêu 02 met
gitia ng.rôi vol ngithi ti các dja diem cong cong.
- Khi Co triu chi'mg nghi mc COVID-19 (ho, s&, dau h9ng, mat vj giac,
khCru giác...) không ducirc ti,r di mua thuôc chuta bnh, phãi báo cci sOy tê nai
gân nhât dé duçic phân luông, khám sang icc.
- Dã tiêm It nht 01 1iu v&c xin phông COVID-19 sau 14 ngây (tth nguOi
duOi 18 tuoi và nguri không the tiêm chüng theo huOng dan cüa cci quan có
thâm quyen).
- Co ma QR và thuOng xuyên sü ding ma QR khi dn ncii dông ngtr&i, khi
den lam vic, hçc tp và sü diing các djch v11 - thucing mi. Vic däng k cap ma
QR theo huOng dan t.i Cong van so 2815/STTTT-CNTT ngày 25/9/202 1 cüa SO
Thông tin và Truyên thông.
b) D6i vOi cci quan, t chOc, dan v, doanh nghip
- Phãi Co phuang an an toàn phOng, chng djch trong t'rng linh vrc hot
ctng theo huOng dan cüa B Y tê, Ban Chi ctio Quôc gia phOng, chông djch và
các B, ngành Trung rnmg.
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- Phái có thit bj kim soát ma QR d quân 1 di viii nhftng nglr&i den lam
vic, hçc t.p và si'r diing the djch vi - thrnmg mti.
- Phâi xét nghim SARS-CoV-2 vói 100% ngthi lao dng có biéu hin
nghi ngi mac COVID-19 nhu ho, sOt, khó thâ...
III. T chirc thuc hiên
1. Các sâ, ban, ngãnh, Cong an thành ph, UBND các qun, huyn,
phithng, xa can cü chirc näng, nhim vii, quyên han, phm vi quân l và các quy
djnh hin hãnh ye phông, chông djch COVID-19 chju trách nhim:
a) Quán trit, chi dao, th chc trin khai thirc hin và kim tra vic thc
hin các ni dung quy djnh tai Cong van nay; xcr 1 nghiêm các trisng hgp vi
phm theo thâm quyên.
b) Hu&ng din, quãn 1, kim tra, giám sat phuong an an toàn phàng, chng
djch ti các co quan, dan vi, to chüc, doanh nghip thuc ngành, ltnh virc, dja
bàn quãn l, yêu câu tam dInh chi hoat dng nêu không dam bào an toàn phông,
chông djch theo quy djnh.
2. S& Y t tham muu UBND thành ph xay dirng Hrng dn các chi s
dánh giá mtrc d thIch (mg an toàn phông, chông djch trén dja bàn và áp dçing
bin pháp y té nhu xét nghim, tiêm chüng vac xin phông C OVID- 19, cach ly y
té, diêu trj, l'rng diing cOng nghê thông tin trong truy vet, giám sat djch tê phii
hgp vri tüng müc d dánh giá.
3. Cong an thânh ph chü tn, phi hçip vâi lirc luçing y t, Quân s1r, Biên
phông, Doàn thanh niên, các doàn the chInh trj - xã hi và các dja phucmg tiêp
tiic duy trI hoat dng có hiu qua cüa các chôt kiêm soát dch lien ngành ti cira
ngô ra vâo thành phô; tang ctthng tuân tra, kiêm tra xir 1 nhQng hành vi vi phm
cong tác phOng, chông djch.
4. B Chi huy B di Bién phOng thành phé chü trI, phi hcrp vâi các lixc
1uçng lien quan tiêp t1ic duy tn hoat dng có hiu qua các chôt kiêm soát so 13
(Cáng Tiên Sa) và chôt so 14 (Tram kiêm soát Biên phông Man Quang).
5. S& Ttr pháp: Kjp thii huâng dn các ca quan, dja phuang thirc hin xir
1 nghiêm các tnràng hçip phát sinh vi ph.m quy djnh phông, chông djch.
6. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn huàng dn hoat dng cüa Chçi
Cãng cá Au thuyên Thç Quang thIch üng an toân vi djch COVID-19.
7. Sâ Cong Thuang huóng dn hoat dng cüa các chçi d.0 mi, chçi truyn
thông, trung tam thuong mai, siêu thj thIch üng an toàn vói djch COVID-19.
8. Sii Thông tin và Truyn thông:
a) ChU trI, pMi hqp vi SO Y tá, Cong an thành ph, S Giao thông 4n tãi
và các co quan, dan vi, dja phuang lien quan huóng dan ngui dan khai báo
bang QRCode truóc khi vào thành phô.
b) Trin khai Ung diing ma QR khai báo y t din t tIch hqp d 1iu tiêm
vàc xin phông COVID- 19 và xét nghim SARS-CoV-2 cüa nguii dan dê quét
ma QR khi tham gia các hoat dng quy djnh tai Cong van nay; hi.r&ng dan vic
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1p các thit bj quét ma QR cho các cc quan, don vj, doanh nghip, tai các da
diem tp trung dông ngithi.
c) Hiu chinh TTng diing Giy di mua hang QRcode vói tan suât 03
ngày/lân (nguM dan duçic 1%ra chçn di chçi hoc di siêu thj theo tan suât quy
djnh).
d) T chirc tuyên truyn Cong van nay dn t.n ngu?i dan bit, thirc hin;
phôi hcip v&i S& Ngoi vii tuyên truyên bang tiêng Anh ,cho nguii ni.r&c ngoài
dang sinh sOng, lam vic, hQc tp,... trên dja bàn thành phô biêt, thirc hin.
9. UBND cac qu.n, huyn:
a) Chju trách nhim chi dao trin khai thirc hin các bin pháp thIch rng an
toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch COVID-19 trên da bàn quân 1; tham
gia kiêm soát chat ch phông, chông djch ti các chôt cra ngö ra vào thành phO
trên các dung b, du&ng thUy, duè'ng sat, ththng hang khOng và cáo duông
môn, lOi m trên dja bàn, tuyt dôi không dê nguôn lay bnh xâm nhp vào
thành phO.
b) Phi hçrp vói S& Lao dng - Thuang binh và Xã hi và cáo ngânh lien
quan to chirc thc hin nhanh chóng, kjp thi, dày dü, chInh xác cáo chê d
chInh sách hO trcr cho ngithi dan, doanh nghip gp khó khän do ánh hithng dch
COVID-19 theo quy djnh.
c) Chi dao UBND cáo phu?mg, xã: Tip tçtc duy tn hoat dng có hiu qua
cüa các Ban diêu hành tai các vüng cách ly y tê; tiêp tiic duy trI hot dng có
hiu qua cña To COVID-19 cong dông trong phông, chông djch ti khu dan cr,
thOn, to dan phô và tlrng h gia dInh; cap Giây di mua hang QRCode dam báo
phân chia so nguôi di chci/siêu thj giàn cách phü hcp, không thrçic cap di trà,
hang bat, thiêu kiêm soát dê t.p trung dông nguô'i tai chçi, siêu thj.
Nhn duçic Cong van nay, yêu cu các thành viên Ban Chi dao phông,
chông djch COVID-19 thành phO; Thu truâng các s&, ban, ngành, Chü tjch
UBND cáo qun, huyn, phi.r&ng, xã và các ca quan, dan vj lien quan nghiêm
tue triên khai thuc hiên./
Noi n/i in:
- Thu tung ChInh phü (báo cáo);
- Các B, ban, ngành Trung trong;
- BCDQG Phông, chong djch;
-BoTu1nhQK5;
- UBND các tinh: Quãng Nam, Thfra Thiên Hu;
- Các cci quan TW dóng trên dja bàn;
- Các dông chI TTrU; TT HDND TP;
- Các dng chI IJV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- VPTU; các Ban tham muu, giüp vic TU;
- UBMTQVN TP và các doàn the chinh trj TP;
- Qun Uy, huyn Ciy;
- Các ca quan thông tin, báo chI;
- Li.ru: VT, KGVX.
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