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- UBND phu'ing, x;
- Các phông, &m v lien quan.

Trong thii gian qua, cáo phông, do'n v, UBND xä, phxmg, ca s san
xuât kinh doanh dâ. cor bàn thxc hin tot các quy djnh phông chong djch Covid —
19; tinh birth djch bnh &rçlc kiêm soát, không pbát sinh Va lay lan trên dja bàn
Thành pho. Tuy nhiên, dich Covid-19 con tiêrn an nhiêu yêu to nguy co' lay lan
ngoài cong dông, qua kiêm tra thirc tê t?.i mt so chq, siêu thi, co s& kinh doanh
djcb vi1 n uông, dáni cuâi, dam tang cOn có tu châ. quan trong to ch(rc thçrc hin
cac bin phOng, ehông dch theo quy dnh ye deo khâu trang, sat khuân tay, gii
khoãng cách,.
D thrc hin nghiêm các bin pbáp phOng ch6ng djch Covid-19, UBND
Thành ph yéu câu cáo phOng, dan v, UBND phithng (xi), Ca s& kirth doanh
trên dja bàn:
1. Tip tie thrc h.in ngbim các Vn bàn cña UBND Thành pb& COng
van sO 1711UBND-KT ngày 29/01/202 1 ye vic tang ctl&ng thic hin bin pháp
phong thông dich Coyid49 tai cac cor so' san xuât kinh doanh, Cong van so
402/UBND-YT ngày 10//2O21 vê viêc tiêp tue diu chrnh môt so biên pháp
phong chng dich Covid-19, tông van s 491/UBND-VHTT ngay 19/3/2021 ye
wee thn.g cu&ng cc biên pháp phong, chong dich Covid 19 tal dam ci.ro1, dam
tang trôn dia bàn
2 D& v&i chor, siêu tin, nhà hang, co' so' kinh doanh dich vu an uông
- D6i vâi chq, siêu th: Yêu cu h kinh doanh và ngi.th'i mua hang thirc
hin nghiêm cáo bin pháp phOng, chng dch: Deo khu trang, gikhoàng each
kin tiêp xic, rta tay bang nuâc sat khuàn, ... bO trI nuâc sat khuân tay, ng1xYi
trirc ti công, cüa ra vao Ca s& do huàng dn, kiOm tra, don doe ngixi mua hang
thirc hin các bin pháp phOng dch, không cho ngi.thi không deo khâu trang vào
mua hang hóa; thrc hin phun thuc khi:r trüng thxmg xuyOn ti cor s; bô trI
nhân vien d don dOe, nhàc nh& cong tác phOng dch, deo khâu trang bOn trong
co' s&; quãn 1', theo dôi tmnh hInh src khOe cüa ngu'M kinh doanh hang ngày, do
than nhit ngri kinh doanh và ngxñ rnua hang; nOu phát hin nguii nào có
biOu hin, triu chrng lien quan dOn bnh Covid-19 thI có bin pháp xfr l và
thông báo ngay cho cáo ca s y tO.

- D& vâi các djch vi ri u&ig trong nhà hang, khách sn: B trI sp xêp
dam bào khoãng cách tôithiu Im gitta ngcthi vol ngxi, 02mg1tta bàn vOl bàn;
không phiic v1 qua 113 so hrçing khách tOi da cüa cor sO có th phic vi.i tai cilng
thOi diem.
- D6i vOi cci sO kinh doanh djch vx an ung khác (bao gm Ca an sang),
các djch vix giài khát (bao gôm cáo quán: Ca phé, trà dá, trà chanh, ...): Yêu câu
chü các cor sO kinh doanh, ngri ban hang phài ni& bàn trong nhà, trong ki Ot, dam
bào khoãng each tôi thieu im gia ngthi vOl ngu'i, 02m gitta bàn vOl bàn,
nghiem cam vic str ding via he dê kinh doanh.
3. UBND phu&ng, xa
Trin khai van bàn nay dn cáo cci sO kinh doanh djch vx trên dja bàn.
Thu0ng xuyên kiêm tra, yêu câu cor sO kinh doanh dich vi,i art uông, cáo dig, siêu
thj, cira hang trên da bàn thyc hin nghiem cáo quy djnh ye phóng, chOng dch,
nhât là chap hành vic deo khu trang, sat khu.n tay, git khoãng each; Cáo cor sO
kinhdoanh, nguOi bàn hang phâi mO ben trong nhà, trong ki ôt, khOng sx ding via
he dê kinh doanh.
- Tuyên truy&i ngui dan hn ch ti da tp trung dông ngixOi tai cáo dam
ci,rOi, dam tang, dam giô, lien hoan, sixth nh.t, norm g.p m.t dông ngxOi khác.
4. Giao Phông Kinh th theo dôi, don dc cáo da phucing, do'n vj, cor sO
kinh doanh thLrc hin cáo bin pháp phông, chOng dch theo quy dnh; tong hgp,
báo cáo UBND Thãnh phO.
Nhn Cong van nay, yêu c&u các don v nghiêm the trin khai thie hin./.
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