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Ba Nng, ngày lotháng 9 nám 2020

V/v tip tiic chuyn trng tháiáp
ding các bin pháp phông, chông
djch COVID-19 trén dja bàn
thành phô Dà NAng

KInhgiri:
- Các sâ, ban, ngành, hi, doàn th;
- Các cc quan Trung uang trén dja bàn thành phô;
- IJBND các qun, huyn;
- Các doanh nghip, ci sâ SXKD trén dja bàn thành phô;
- Các tn1Yng d.i hçc, cao däng, Ca si giáo diic va cci sâ
giáo di?c ngh nghip trên dja bàn thành phô.
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K tr 0 gi? 00 phüt ngày 11 tháng 9 nm 2020 cho dn khi có thông bao mài,
toàn thành phô tiép tic chuyên trng thai ap dung các bin pháp phàng, chông djch
COVID- 19 theo Diêu 5 Quy djnh ap ding các bin pháp phàng, chông djch
COVID- 19 trên dja bàn thành ph Dà Näng trong tinh hInh hin nay (ban hành kern
theo Quyêt djnh so 3287/QD-UBND ngày 04/9/2020 cüa Chü tjch UBND thành
phô), vâi các nOi dung quy djnh nhu sau:
1. Ngu&i dan h?n ch ra khói nhà n&i không cAn thi&; bt buc phâi deo khAu
trang khi ra khOi nba, giao tip, lam vic, ti riai cong cong, cong s, trueing h9c,
beth vin, cci sâ san xuât, kinh doanh, djch vii,ncYi dOng ngixôi, trên phircmg tin
cong cong...; yêu câu thix&ng xuyên ri'ra tay bang xà phóng hoc dung djch sat
IchuAn, gilt khoáng cách an toàn tôi thiêu 01 met khi tiêp x11c; không duçic tp trung
qua 30 ngrii tai nai cong cong, ngoài phm vi cong s, trix&ng hçc, bnh vin...
2. Tip tjc dirng các hot dng sau day:
a) Các hott dQng 1 hi, nghi 1 ton giáo, tIn nguô'ng, th tr, giãi du th thao,
six kiên tap trung qua 30 ngurn tai nrn cong công, san van dông va cac six kiên lan
chua can thiêt. Không to chirc an, ung tp the (dam hiêu, dam h, tic lien hoan,
tan gia...) tp trung qua 30 nguYi; khuyen khIch nglx&i dan to chi'rc don giãn, gçn,
không tp trung dOng ngu&i.
b) Hot dng cUa các ca si kinh doanh, djch vi không thit yu tai các khu,
diem vui chai, giãi trI, ca si lam dçp, karaoke, mát-xa, quán bar, vu trtx&ig, rp
phim, cac dim vui choi, giái trI có thuOng, diem cung cap djch vii internet cong
cong, trô chai din tCr.
c) Hot dng th diic, th thao, th hmnh ti phàng tap gym, yoga, bida; hott
dng bcii lOi tti các be bai trong nhà, ngoài tthi; hot dng the thao vô thuat tiêp
xüc trrc tiêp.
3. Các nhà hang, cira hang, ca so kinh doanh djch vi an, ung ducic hot dng
trO 1ti nhirng phài có cam két và thirc hin phông, chông djch theo hirOng dn ti
Quyêt djnh
so 21 94/QD ngày 27/5/2020 và Quyêt djnh so 222 5/QD ngày
2 8/5/2020 cüa Ban Chi dto Quôc gia ye phông, chông djch COVID- 19. Trong do
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cn km di vâi nguari ch bin thirc n, d ung, chü nhà hang, chU quán, ngi.thi
phiic V11 tti các c sâ kinh doanh djch vi an uông phãi cteo khâu trang, gang tay
trong suôt th?yi gian chê bin, tiêp xüc trirc tip vâi thüc an, thirc phm, ph%ic vi
khách hang; girt khoãng each tiêp xác trçrc tiêp vói khách hang; bô trI chô ngôi cho
khách an, uông dam báo khoàng each tôi thiêu 01 met; bô tn khu virc và yêu câu
khách hang rira tay vâi xà phông và nu&c sach hoc dung djch sat khuãn tay trwtc,
sau khi an, sau khi di v sinh; tiên hành v sinh, khi'r khuân be mt bàn, gh ngôi
ngay sau khi môi lixcit khách r?ii di.
4. Tip tic ap ding phung an phân chia tn suAt di chq cüa ngrnM dan theo
"The di chq" (3 ngày mQt lan).

5. Các hott dng khác ngoài cac ho.t dQng tm ckrng nêu t.i khoán 2 Cong
van nay duqc hot dng trâ 1i nêu có cam kêt và thirc hin nghiêm tue các ni
dung bin pháp phông, chông djch theo quy djnh.
6. Di vâi hoat dng dy và h9c trrc tip ti các cci si giáo dic và dào to
trên dja bàn thành phô thirc hin nhu sau:
a) Các trixông trung bce pM thông, trung hc cci sâ, trung tam giáo diic
thuôrng xuyén: Bat dâu di hc 1i tcr ngày 14/9/2020.
b) Các trix?mg cao d.ng, d.i hoc; các cci sâ giáo dic ngh nghip: Hiu
truing, thu trtr&ng các tnthng, cci s dào to quyêt djnh ngày di hc 1i cUa hc
sinh, sinh viên, hçc viên trên co sâ hurng dan cUa BQ, ngành chü quãn và phãi ttr
ngày 14/9/2020 trâ di.
c) Các nhóm trê, trt1ng mAm non, tnrong tiu hoc; các cci sâ dào tto ngoi
ngt, tin hoc, nang khieu, k5 nang song, các trung tam lit van du hoc, các cci sâ dy
them, hc them...: Bat dâu di hçc 1i tir ngày 2 1/9/2020.
7. Di vói cac s1r kin phiic vi mic dIch chInh tn, kinh t& xA hi qua 30
ngr?ii và thirc sir can thiêt phái to chrc thI do ca quan có thâm quyên xem xét,
quyêt djnh.
1ut.

8. Thrc hin các bin pháp phông, ch&ig djch khác theo quy djnh cüa pháp

Nhn duqc Cong van nay, ChU tjch UBND thành ph6 yeu cu cae cci quan,
dm v, M ch'Crc, Ca nhãn trên toàn dja bàn thành phô nghiém tue thc
Nai nhmn:
- Nhu trôn;
- VPCP (báo cáo);
- BCD QG phông, chng djch (báo cáo);
- Các B: Y t Cong an, Cong thuang, GTVT,
VH-Tr và DL, Xây drng, LD-TB&XH, U&TT,
GD&DT, Tix pháp (báo cáo);
- TUU, U HDND TP (báo cáo);
- BQ Ttr lcnh QK 5 (phoi hcrp);
- Các UV Ban TVTU;
-CTvàPCTIJBNDTP;
- Các Qun üy, Huyn üy;
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND TP;
- Các ca quan thông tin, báo chI;
- Lxu: VT, SYT, VHXH.
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