PRONG CHÔNG D!CR
UY BAN NHAN DAN
THANH PHO DA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tr do - I]Inh phüc

Sô:q63 /UBND-SYT

Dà Nng, ngày I tháng/4 nárn 202]

V/v cáo bin pháp phOng, chông dich
ti phu?rng An Hãi Bãc và phuông
Ni Then Bong, qun Scm Trà

Kinh gui:
- Các s&, ban, nganh, hi, doàn th;
- Cong an thàn1i phô;
- UBND cáo qun, huyn.
Can cü Quy& dnE so 4800/QD-BYT ngày 12/1 0/2021 cüa B Y tê hixOng
dan ye chuyên mon y tê thirc hin Nghj quyêt so 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1
cüa Chmnh phi.'i, can cir tInli hInh djch COVID-19 hin nay trên da bàn thành
phô;
Xét Ti trInh s 122/TTr-BCD ngày 10/11/2021, Cong van s
33611L]BND-VP ngày 1 2/1 1/2021 cüa UBND qu.n Scm Trà và dê xuât ca S&
Y té ti Cong van so 5557/SYT-NVY ngày 12/1 1/2021, dê tiêp tçic triên khai
hiu qua cOng tác phông, chong dlch COYID-19 trong trngthái thIch üiig an
toàn, linh ho.t, kiém soát hiu qua djch trCn dja bàn thành phô; Chii tjch UBND
thành phO Co kiên chi do nhtr sau:
1. Nâng c.p ct djch tir cp dc 2 len cp d 3 di v6i phirig An Hâi B&c
và phumg Ni Hiên £Ong trên dja bàn quân Son Trà, bat dâu t1r 06h00 ngày
14/11/2021.
D& vái phu&ng An Hài Bc: giói han tir phIa B.c dithng dn cu Song
Han và mép phIa Tây thräng Ngô Quyên den giáp ranh phithng Nai Hiên Dông,
doi v&i phithng Ni Hiên Dông: toàn da bàn phtr&ng.
2. Giao UBND qun Scm Trà:
a) Chü dng quy& djnJi và chju trách nhim xác djnh vng nguy co d áp
dçing bin pháp hành chInh theo cap do nhu dé xuât, trén quy mO nhô nhât
nhimg dam baa yêu câu an toàn, kiem soát, phông, chông djch COVID-19.
b) Trong trung hçp dc bit hoc cn thi& lien quan dn hot dng
(trong do có hot dng y tO) và các bin pháp hành chinh hot dng cüa các
tru&ng hcp tiêm di:i lieu, chua tiOm dü lieu vc xin,...), UBND qun Scm Trà can
ci.r tmnh hInh thc tê chü dng quyêt dnh, cho phép hot dng dôi vói tüng nhóm
doi tugng nhi..rng phái dam baa cáo bin pháp an toàn, linE hot, phOng, chông
dich COVID-19.
c) T chrc dim tiOm vc xin phông COVID-19 cho nguii dan ti phng
An Hâi Bàc và phung Ni HiOn DOng thirc hin tiOm vAc xin ngay ti dia
phuong, dam bào an toàn tiOm chüng và an toàn phOng, chong dch COVID-19.
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3. UBND qun Son Trà trMn khai chi cto thirc hin mt bin pháp sau:
a) EMi v&i ngil&i dan tü v1ing d.p d 3 (vüng cam):
- Thirc hin nghiêm quy dThh 5K (Kh.0 trang - Khr khun - Khoàng each
Không tp trung - Khai báo y tê).
- Kbi di dn vüng cp d 1,2 (vting xanh, vIng yang), phài có chü'ng nh.n
tiêm di lieu väc xin phông COVID-19 hoc có giây cht'rng nhn d diêu tr khôi
bn1i COVID-19 không ,quá 06 tháng. Cci quan, din vj, to chirc, doanh nghip,
dja phucxng có nguôi dên!vê tir vüng cam chju trách nhim kiém tra các dieu
kin ye an toàn phông, chông dch.
- Không thrçic di dn viing cp ct 4 (vüng dO), khu virc phong tOa y t (tth
các tnrO'ng hcip d.c bit theo quy djnh dôi vci ving dO và phãi ducxc chInh
quyên dja phrcmg do chap thuân).
- Khi tham gia các hot dng Idnh t, xã hi, van hóa, th thao,... trong
nhà va ngoài tthi thI phãi dam bão diêu kin dã duge tiêm dü lieu vàc xin hoc
dã khOi bnh COVID- 19 trong vOng 6 tháng.
b) T chirc hot dng tp trung trong nhà, ngoài tthi dam bào các bin
pháp phOng, chông djch, 100% ngithi tham gia dã dtrçic tiêm dü lieu vàc xin
hoc d. khOi bnh COVID-19 trong vOng 6 tháng, trong do:
- Trong nhâ: Tp trung không qua 20 nguôi;
- Ngoài trOi: Tp trung không qua 50 ngu&i tai cing 1 thai dim.
c) Tic dam hiu, dam h, lien hoan,... t chirc ti nhà riêng: T.p trung
không qua 20 nguôi ti cang 1 thai diem.
d) Nhà hang, cira hang, Co sà kinh doanh djch vii an, ung (sau day gi
chung là nhà hang, quán an) chi ducic phép ban hang mang ye, khOng duçic phuc
vii khách tai chô.
d) Chg truyn tMng, chci d.0 mi chi duçic bé trI luân phiên t& da 50%
so luung gian hang/quay hang; có vách ngàn gita ngithi ban, ngui mua Va thirc
hin day dü các bin pháp phOng, chông djch theo hu&ng dn cUa B Y té.
e) Cc s6 kinh doanh các djch vi có nguy ca lay nhim cao nhu vu tnthng,
karaoke, mat xa, quán bar, internet, trO choi din tCr, lam dçp casino, bi da: Tip
tc dimg hot dng.
g) Co sà dch v ct tóc, gi du ph11c vi khOng qua 03 nguèi cüng mt
thOi diem.
h) Co s& kinh doanh, djch vi khác (trü nhà hang, quán an): Phc v1i t& da
20 ngui c'àng mt thai diem; dam bào gian cách 02 met giü'a ngithi vi ngithi.
i) Hot dng khai thác thüy san di y&j ngLri dan và tàu thuyn: Ngui
tham gia dã ducc tiêm dü lieu väc xin hoc d khOi bnh COVID-19 trong vOng
6 tháng.
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k) Di vói các hoat dng khác, nguii tham gia chü dng thrc hin nghiêm
các bin pháp 5K, d.c bit là khâu trang và giàn cách, không $p trung dông
nguii tai mt thai diem.
4. S& Y t, Cong an thành ph& UBND các qun, huyn phi hqp eht chë
vOi UBND qun Scm Trà và các Ca quan, dan vj lien quan triên khai thirc hin
các ni dung trên; tang cuang kiêm tra, giám sat, dam bào an toàn, hiu qua
cong tác kiêm soát, phông, chong djch COVID-19; xir l nghiêm các trung hp
vi phm ành hu&ng cong tác phông, chông dch trên da bàn thành phO.
Nhn duqc Cong van nay, d nghj cáo ca quan, dan vj, dja phiiang trin
khai thrc hin; kip thai báo cáo, dê xuât xir 1 các khó khän, vuàng mac vixçit
thâm quyên./,
,
KT. CHU TICH
No'i nIzn:
- Nhi.r trên;
PHO CHU TICH
- TTITU, TT HDND;
- BO Tu 1nh QK 5;
- Cáo dng chI UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- VPTU; cáo Ban tham mixu, giüp vic TU;
- UBMTQYN TP và cáo doàn the chInh trj TP,
- Qu.n üy, huyn üy;
- Cáo ca quan thông tin, báo chI;
- Lrnt: VT KGVX.
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