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V/v thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 trong tình hình mới

Kính gửi: Cán bộ và nhân dân trong toàn phường                          
Thực hiện công văn số 777/UBND-VP ngày 17/9/2021 của UBND thành phố 

Chí Linh về việc thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 
địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Thời gian vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực 
và thái độ nghiêm túc của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, 
tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Chí Linh nói chung và phường Đồng 
Lạc nói riêng đã được kiểm soát. Để giữ vững thành quả chống dịch, sớm ổn định 
đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, 
Ủy ban nhân dân thành phường yêu cầu cán bộ và nhân dân trong toàn phường thực 
hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác vào thành phố 
(kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài).

- Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (vùng đỏ) khi vào tỉnh phải thực hiện cách
ly tập trung 14 ngày. Riêng đối với những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng 
COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy 
chứng nhận, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 
tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có 
giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) (sau đây gọi tắt là những 
người đã tiêm đủ liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày 
kể từ ngày đến/về địa phương và phải thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và 
ngày thứ 7.

- Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg (vùng vàng) khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly 
tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Riêng 
đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự
theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa 
phương. Thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày
đến/về địa phương (theo qui định tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày
06/8/2021 của Bộ Y tế).

2. Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, cụ
thể như sau:

2.1. Cho phép hoạt động trở lại kể từ 0 giờ 00’ ngày 18/9/2021 đối với một 
số loại hình hoạt động:



- Các hoạt động thể thao, sự kiện văn hóa, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng 
hoạt động với yêu cầu: không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm và 
phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 02 mét; Thực hiện nghiêm, triệt để 5K (kể cả người 
đã tiêm đủ 2 liều vắc xin). 

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết do cấp 
ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng 
chống dịch theo quy định; không sử dụng điều hòa và đảm bảo thông khí tại các cuộc 
họp, phòng họp (đối với các cuộc họp, hội nghị trong không gian kín).

- 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, phục vụ không quá 10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; 
đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Đối với các cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động 
kinh doanh phục vụ tại chỗ với yêu cầu: phục vụ quá 10 khách trong cùng một 
phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 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. Chủ các cơ sở dịch vụ phải cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng chống dịch theo quy định, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu 
thông tin khách hàng hàng ngày.

- Các cơ cở khám chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - 
Họng được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm túc cam kết trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phải đảm bảo các quy định trong Bộ tiêu chí 
Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường 
hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2.3. Cho phép hoạt động trở lại các bến khách ngang sông nội tỉnh trên địa bàn 
thành phố: Yêu cầu khi hoạt động trở lại phải có bảng hướng dẫn phòng, chống dịch 
tại đầu bến và trên đò; Thực hiện nghiêm quy định 5K; Không vận chuyển khách 
ngoài tỉnh; xử lý nghiêm bến đò và dừng hoạt động nếu để xảy ra vi phạm.

2.4. Các quy định khác liên quan đến hoạt động phòng chống dịch: tiếp tục 
thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của thành phố đã ban hành đến khi có 
thông báo mới.

Trên đây là một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 
phường trong tình hình mới. UBND phường yêu cầu cán bộ và nhân dân trong toàn 
phường thực hiện nghiêm các nội dung thông báo trên./.
Nơi nhận:
- Đài TT; (Để TB)
- Lưu VP

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                 

Nguyễn Văn Thuận
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