UY BAN NHAN DAN
HUYN DI LQC

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ty' do - Hnh phUc

SM4A/UBND-KTHT

Dai Lçäc,ngày O'c!- tháng nám 2021

V/v tip tic tang cixô'ng cong tác
phOng, chông djch Covid-19
trong tInh hInh mOi
Kinh gi:ri:
- UBND các xã, thj trn;
- Các doanh nghip, co s& SXKD trén dja bàn huyn.
Thirc hin Cong van s 4402/UBND-KTN ngãy 16/7/2021 cüa UBND
inh Quãng Nam ye vic dam bão hott dng san xuât, kinh doanh truc diên
biên phrc tp cüa djch Covid-19; Cong van so 115 1/SCT-QLTM ngày
21/7/2021 cüa Sâ Cong Thi.rang tinh Quâng Nam ye tiêp tiic tang cuing phông
chông djch covid-19 tti chçy, siêu thj, cira hang thuang mti trén dja bàn tinh
trong tInh hInh mói; Cong van so 4677/UBND- KGVX ngày 25/7/2021 cüa
UBND tinh Quàng Nam ye vic chuân bj mt so cong vic phông, chông djch
Covid-19 và don bà con Quàng Nam tr& ye; Cong van sO 4835/UBND- KGVX
ngày 29/7/2021 cüa UBND tinh Quãng Nam ye 4n chuyên hang boa ra, vào dja
bàn tinh Quãng Nam trong tmnh hInh djch bnh COVID- 19.
UBND huyn yêu cu UBND các xã, thj tr.n thirc hin mt s ni dung:
1. Thithng xuyen theo döi, c.p nh.t thông tin chi do cüa các co quan
chirc nãng ye phOng, chông djch bnh Covid- 19, thirc hin nghiêm tüc các quy
djnh cUa Chmnh phü, Bô Y tê ye phông, chông djch Covid-19 và trong khoãng
thOi gian nay nghiem tue th?c hin 5K nhi.r: Khâu trang - Khfr khuan - Khoâng
cách - Không ti tp - Khai báo y te. Bô tn hrc lucng giám sat, nhàc nhi ngithi
tiêu dung thirc hin dung các quy djnh nêu trên; tang cuOng theo dOi tmnh hInh
giá câ thj trtthng, báo dam cung cap dü các mt hang thiét yêu phiic vi nhu câu
cüa nhân dan tnróc tInh hInh diên biên cüa djch bnh; xt'r l nghiêm ngLthi lao
dng tai các co sO san xuât, kinh doanh và ngithi den mua sam ti các chçi, trung
tam thucrng mai, siêu thj vi phm các quy ctjnh ye phOng, chong djch bnh
Covid- 19.
2. Tip tiic thirc hin nghiem tüc các bin pháp, phông chng djch bnh
theo chi do tti Quyêt djnh so 2225/QD-BCDQG ngày 28/5/2020 cüa Ban Chi
dao QuOc gia phOng, chông djch Coyid-19 ye vic ban hành "Hithng dan phOng,
chng và dánh giá nguy cci lay nhim djch Coyi'd- 19 tai trung tam thucing mai,
sieu thi, cha, nha hang" Tang cixong cong tac kiêm tra thiic hiên cac quy dinh
phOng, chông dch bnh Covid-19 tai các cci sà san xuât kinh doanh dlch vii theo
3 mt'rc d nguy cci lay nhiêm tai Quyët djnh so 2225/QD-BCDQG ngày
28/5/2020. .
3. Di \i Ban Quàn 1k/dan vj quãn 1' ch tip tiic tang cr&ng ph bin
các bin pháp phOng chông dch ti chçc, thuing xuyên tuyén truyên trén ba
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phát thanh tai cho, cn xem xét giân mt d buôn ban ti chçv, dt bin cânh báo
các lôi ra vâo chci và phâi deo khâu trang, rüa tay sat khun mOi dixçc vào chci;
dông thai chü tr9ng vic dam bâo an toán thrc phâm, an toàn phông chng djch
bnh Covid- 19 tai khu virc an uông. Khuyên khIch tiêu thuong kinh doanh djch
vçi an uông tai chc th%rc hin ban mang di. Xem xét phong tóa các c1ra phii, Iôi di
phi tti các chç' dé tp trung nhân 1irc tai các cira chInh cüa chci nhäm bão dam
vic kiêm soát thuong nhan, nguM lao dng và khách ra vào chçi thirc hin day
dü các bin pháp phông, chông djch. Phôi hçip chat chê vói Co quan y t chuyên
mon ti dja phuong trong cOng tác phông, chông djch nhu: Lp tue thông báo
cho Trung tam Y tê trong tnxng hçip phát hin tru?mg hqp nghi nhim; 1p danh
sách các thuong nhân kinh doanh và ngui lao dng lam vic ti chci thông tin
cho Trung tam Y tê; phôi hqp vui cci quan y tê chuyên mon dê theo dôi xay
drng các phuong an phán üng nhanh có lien quan den cong tác phông chông
•djeh covid-19 tai chc dê chü dng rng phó khi có các tInh huông phát sinh...
4. Di v&i các siêu thj, cira hang tin lçi, don vi cung cp luong thirc và
thirc phâm tiêp tçic tuyên truyên sO liicing nguäi vào mua sam, can giü khoâng
cách an toàn và bat buc phâi rira tay sat khuan, deo khâu trang. Tiêp tiic s.n
sang chü dng xây dirng ké hoach dir tr€ luong thirc, thirc phâm, nhu yeu phâm
vâ hang hóa thiêt yOu tai don vj dO dam bão cung trng phiic vi thu câu tiêu dung
ngui dan.
5. D nghj ngthi dan trong th?ji gian nay han ch tip xiic, di Ii, deo khu
trang noi cOng cong và dOn các diOm ban tp trung dê giãm rui ro lay nhiOm
bênh Covid- 19 theo tinh than khuyOn cáo cüa Bô Y tê.
6. YOu cu các doanh nghip kinh doanh xäng d.0 trOn da bàn tip tiic
thirc hin vic deo khâu trang gita ngi.thi mua và nguôi ban xáng dâu, phân bô
krcrng khách dOn mua xäng dâu cho hçip l. Tuyt dôi không dO xáy ra tInh trng
tp trung dông ngithi tai cua hang ban 10 xäng dâu.
7. Yêu câu CC co S SXKD, CCN tai dja phuong tip t11c thirc hin các
bin pháp boat dng phông, chông djch COVID- 19 theo quy djnh. Thirc hin
nghiOm quy trmnh kim djch trong các hoat dng liru thông vn tái, vn chuyên
nguôi và hang hoá, nguyen vt lieu, thành phâm di và den don vj mInh...; hoàn
chinh Phuong an ye xu 1 khi büng phát djch theo các müc d tai the nhà may,
ciim cong nghip; duy tn san xuât và dam bâo cung ung hang boa cho các nhà
may và nhân dan (gui ye Phông Kinh tO và Ha tang dO theo dôi, tong hqp).
YOu cu UBND cáe xa, thj trn t chüc trin khai thixc hin vã chi dao dài
truyn thanh cp xã thông báo cho các to chuc, nhân dan biOt, thirc hin./.1( ,
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