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pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn huyện

       Thanh Hà, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 4049/UBND-VP ngày 08/11/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện triển khai, nghiêm 
túc thực hiện Công văn số 4049/UBND-VP, trong đó tập trung vào các nội dung 
sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người về từ các vùng dịch 
theo Công văn số 4037/UBND-VP ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc 
tăng cường công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời 
gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP. Công an huyện tổ chức rà soát, quản 
lý các trường hợp từ tỉnh khác về lưu trú, học tập, làm việc tại địa phương. Lập 
danh sách các trường hợp được nêu tại mục 1, Công văn số 4037/UBND-VP 
ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh trở về địa phương từ ngày 24/10/2021 đến 
nay chưa được xét nghiệm; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm (test nhanh hoặc gộp 
mẫu xét nghiệm PCR, không thu phí đối với các đối tượng này).

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, cung cấp thông tin kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước 
cũng như trong tỉnh, huyện; thông tin các khuyến cáo phòng chống dịch phù 
hợp để người dân chủ động phòng chống dịch cho bản thân và gia đình; thông 
tin để người dân kịp thời phát giác, khai báo cho chính quyền địa phương các 
tổ chức, cá nhân vi phạm hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 nhất là các 
trường hợp trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch bệnh diễn 
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biến phức tạp mà không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực. Đặc biệt 
lưu ý đến các trường hợp lái xe (vận tải đường dài, xe 100, xe taxi...) trở về từ 
vùng dịch mà không khai báo y tế.

3. Kể từ 0 giờ 00’ ngày 09/11/2021 điều chỉnh một số hoạt động sau:

- Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 
như: karaoke, mát xa, quán bar, quán game internet.

- Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng trong cùng một thời 
điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 02 mét.

- Các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh chỉ đón và phục vụ khách nội 
tỉnh.

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tập trung quá 20 người 
trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với 
các điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.

- Các nhà hàng ăn uống không phục vụ quá 20 khách trong cùng một 
phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày; các 
cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 9 giờ sáng hằng 
ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối 
thiểu 01 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm 
sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga… hoạt động không quá 
50% công suất và không quá 20 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực 
riêng; phải có hệ thống thông gió tự nhiên tạo không gian thông, thoáng và đảm 
bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Các hoạt động thể thao ngoài trời không tập trung quá 30 người trong 
cùng một thời điểm tại cùng một khu vực và phải đảm bảo các điều kiện về 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19; riêng các giải thi đấu thể thao nếu tổ chức 
phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.

- Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới: Tổ chức nhanh gọn, không 
mời khách từ các địa phương đang có dịch cấp độ 3, 4; các Trung tâm tiệc cưới 
chỉ được phục vụ số lượng khách không quá 50% chỗ ngồi và không quá 30 
khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng tại cùng một thời điểm.
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- Đối với việc tổ chức lễ tang, nghi lễ 49 ngày, 100 ngày, cải táng không 
tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm; luôn tuân thủ 5K.

4. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn căn cứ tình 
hình dịch bệnh, xem xét tham mưu quyết định hình thức dạy học (trực tiếp hoặc 
trực tuyến), đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

5. Tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc đối với các khu vực có nguy 
cơ cao để kịp thời phát hiện các mầm bệnh trong cộng đồng; xét nghiệm tại các 
cơ sở khám chữa bệnh; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; tại các 
trường học theo qui định của Bộ Y tế và của BCĐ tỉnh. 

6. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, các cơ quan, đơn 
vị, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn 
huyện, nhất là tại phòng khám, cơ sở hành nghề y dược tư nhân, cơ sở sản xuất, 
chợ... yêu cầu thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà 
lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 
huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và chủ các cơ sở kinh doanh, các doanh 
nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- BTV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng chống COVID-19 huyện;
- Đài phát thanh huyện, Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh
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