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THÔNG BÁO
Điều chỉnh , bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công văn số 947/UBND-VP ngày 8/9/2021 của UBND thành 
phố Chí Linh về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố đã liên tiếp ghi nhận các ca 
mắc COVID-19 trở về từ các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Đồng Nai, Long An... và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. 
Trong các ca nhiễm, bao gồm cả những người đã được tiêm đủ liều Vaccin. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện xuất hiện 03 ổ dịch có tính chất rất phức 
tạp (huyện Kinh Môn, Kim Thành, thành phố Hải Dương): lây nhiễm trong cộng 
đồng, chưa rõ nguồn lây, liên quan đến doanh nghiệp và các trường học. 

Để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian áp dụng 
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

UBND phường yêu cầu cán bộ và nhân dân trong toàn phường thực hiện 
nghiêm một số nội dung phòng chống dịch như sau:

 Kể từ 0 giờ 00’ ngày 09/11/2021 điều chỉnh một số hoạt động sau:
 1.Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 

như: karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, quán game internet, rạp chiếu phim.
2. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (vườn hoa, công 

viên...) trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 02 mét.
3. Các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh chỉ đón và phục vụ khách 

nội tỉnh. 
4. 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. 

5. 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.



6. 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.

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Những người từ vùng dịch về yêu cầu phải khai báo y tế và thực hiện 
lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

UBND phường yêu cầu toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn phường 
thực hiện nghiêm các nội dung thông báo trên để  công tác phòng chống dịch 
bệnh trên địa bàn phường được đảm bảo./.

Nơi nhận:
- Đài TT phường;
- Trưởng các KDC;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thuận

Để T/B
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