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UY BAN NHAN DAN
TINH LONG AN
S: 5679 /UBND-VHXH
V/v áp diing các bin pháp phông,
chông djch Covid- 19 trên dja bàn
tinh trong tInE hInh mâi

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Long An, ngày 18 tháng 6 nãm 2021

KInh gri:
- Uy ban Mt trn T6 qu& va cac
Doàn the tinh;
- Các s&, ban, ngành tinh;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô;
- Báo Long An; Dài Phát thanh và
Truyên hmnh Long An.
Hin nay, din bin tInh hInh djch tai tinh dà cc bàn duc kim soát; tuy
nhiên tInh hmnh djch bnh ti các tinh giáp ranh Long An dang hêt sue phirc tap,
nguy co djch bnh lay lan trong eng dông rat cao. Dê tiêp tic thirc hin quyët
1it, dam bão hiu qua các bin pháp phông, chông djch COVID- 19 và dam bão
thirc hin ?Im11c tiêu kép", kp thai ngän ch.n djch bnh lay lan trén dja bàn tinh,
UBND tinh yêu câu Thu tru&ng các sà, ban, ngành, thm vj, Chü tjch UBND các
huyn, thj xã, thành phô triên khai thre hin nhu sau:
1. Kt thñc áp diing Chi thj 1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 cüa Thu ti.rOng
Chinh phü dôi vâi các huyn Dirc HOa, Ben Lüc, Can Duâc, Can Giuc và thành
phô Tan An kê tir 00 giô ngày 19/6/2021.
2. Kê tu 00 giO' ngày 19/6/2021 áp diingcác bin pháp phông, ch6ng
djch sau day cho den khi có thông báo mOi, cii the nhu sau:
- Tip tiic drng các hoat dng, djch v theo Cong van s 4983/UBNDVHXH ngày 01/6/202 1 cüa UBND tinh, gôm: karaoke, vu trung, spa, quán bar,
massage, xông hoi, phông tp the hInh, yoga, biêu diên ngh thut, diem kinh
doanh trô ehii din tü cong cong; câu lac b bida, các ti diem hat vOi nhau, rap
chiêu phim, câu lac b khiêu vu, phông tp gym, cáo diem truy cp Internet; hot
dng the thao, vô thi4t dông ngui Co tiêp xüc trrc tip; các cc sâ lam dp, phâu
thut thâm m9, vt 1' trj 1iu.
- Tam dirng cáo hoat dng, sr kin tp trung trên 30 ngtrM cüng mt thô'i
diem, kê Ca djch vi nhà hang tic cithi, djch vii an, uông và hoat dng to chüc an,
uông tp the (tic lien hoan, tan gia...).
3. Các hoyt dng, djch viii con Ii thrçrc phép hot dng nhung phài darn
bào thrc hin nghiêm tiic 5K, trong dO chu ' khoáng cách giia 02 ngithi tôi thiêu
01 met. Chü các c s&, c quan, dan vj chju trách nhim thiic hin day dü cac bin
pháp phOng, chông djeh nêu trên và cáo bin pháp can thiêt khác khi hoat dng.
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4. Các hi nghj, hi thâo và các hoat dng hi h9p cn thit d thrc hin
nhim vi chInh tn quan trong cUa ngành, da phung và phic vi phát tniên kinh té
- xA hi, quc phông, an ninh cüa dja phirong, cüatinh thI dugc phép to chirc, nhrng
phãi thirc hin day dU các bin pháp phông, chông djch theo quy djnh. Giao thU
triràng co quan, thin vj, dja phrnmg có quy djnh ci1 the dê triên khai thirc hin và
chju trách nhim ye sir can thiêt và dam bâo an toàn tuyt dôi cho dai biêu tham dij.
5. Di vâi vic quãn 1, kim soát ngithi v tU vUng djch: tip titc thirc hin
theo Cong van sO 51 83/UBND-VHXH ngày 04/6/2021 và Thông báo sO 1741/TBUBND ngày 06/6/2021 cUa UBND tinh.
6. Di vâi hoat dng cUa Trung tam Phiic vi hành chInh cong tinh và Trung
tam hành chInh cong cap huyn
Yêu câu hot dng tr& 1i blnh thu*ng k tIr ngày 21/6/2021; trong do
luu r xây drng phuong an dam bào an toàn cho di ngU can b, cong chirc, viên
chirc, ng.thi lao dng lam vic ti Trung tam và khách hang khi den np ho so
trrc tiêp ti Trung tam, dc bit áp ding nghiêm các bin pháp sau:
- B trI nhân viên hi.thng dn nguii dan, khách hang khai báo y té, do than
nhit và kiêm tra lai thông tin cá nhân cUa khách hang den lien h cOng tác (tnrng
hcip ngithi ye tü vUng djch hoc ngthi có than nhit trên 38 d C thi yêu câu den
cciquan ytC gân nhât dé duc kiêm tra sirc khôe, nêu süc khôe bInh thtthng — có
giây xác nhn cUa Ca quan y tê thI tiêp tc hithng dan ngthi dan lam thU tVc theo
quy tnInh dã xây thrng.
-' Phân lung li vào, ra cUa khách hang khi di chuyn vào khu virc tip
nhtn ho so theo quy trinh rnt chiêu khép kin và thi.thng xuyên diêu tiêt sO 1uçng
khách hang trong khu virc tiêp nhân ho so không qua 30 ngui cUng mt thii diem
(tUy theo diêu kin cUa trng don vi); bô tn vj tnI ngôi ch cUa khách hang dam
bào khoãng cách tôi thiêu 01 met.
- Yêu cu khách hang luOn deo khu tnang, rra tay bAng dung djch sat khuAn
theo quy djnh và di chuyên theo so dO hung dan.
- Ap dung bin pháp dam báo an toàn cho can b, cOng chUc, viên chUc và
nguii lao dng lam vic ti Trung tam:
+ Yêu cAu thirc hin nghiêm vic khai báo y t din tr hang ngày (Ma code
QR); luôn deo khâu trang, gang tay y tê và kInh chông gi9t bAn khi lam vic; sat
khuân tay ngay sau khi kiêm tra ho so, thu phi, 1 phi hoc tiêp xUc vri các vt
ding dë bi lay nhiêm.
+ Khuyn khIch b6 tn tAm kInh vách ngàn bAng chAt lieu phU hçip trén bàn
lam vic cUa tüng nhân vien dé tránh tiêp xUc trirc tiêp vài khách hang.
+ Sau mi bui, yêu cAu nhân viên tir v sinh bàn lam vic và các ding cii
çá nhân hang bang dung djch sat khuân.
+ Tiên hành phun khü khuân bAng dung djch Cloramin B it nhAt 1 lAnituAn
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(tüy theo diu kin cüa tüng dcin vi).
7. Ngithi dung du các cap, các ngành, dja phucing chju trách nhim triên
khai thirc hin các bin pháp phOng, chông dch nêu trén, dam bâo linh hoat, an
toàn, hiu qua; chju trách nhim tnrâc pháp 1ut và tnràc thu truông cap trén trirc
tiêp nêu dê xày ra djch bnh tai Co quail, don vj, dja phirong do nguyen nhân chü
quan, 1 là và thiêu trách nhim. Dông thai tang cuäng cong tác kiêm tra, xü l
các trurng hcip vi pham theo quy djnh; tong hcrp báo cáo kêt qua thirc hin hang
ngày cho Sâ Y tê (Co quan thithng trirc Ban Chi dao tinh) theo quy djnh.
8. Sâ Thông tin và Truyên thông, Báo Long An, Dài Phát thanh và Truyn
hmnh Long An, UBND các huyn, thj xa, thành phô tiêp tic thông tin kjp th&i, lien
tic các vAn bàn, ni dung chi dao cüa UBND tinh trong cong tác phông, chông
djch nhäm tao sir dông thun trong nhân dan và toàn xã hi, gop phân tao thành
suc mnh tong hçp dé ting bi.rOc day lüi dai djch COVID-19 trén dja bàn tinh.
9. D nghj Uy ban Mt trn T qu6c và các Doàn th tinh tip tt1c lãnh dao,
chi dao trong h thông day manh vic 4n dng doàn viên, hi viên và nhân dan
dé cao cánh giác, chü dng, ti giác thijc hin cO hiu qua các bin pháp phOng,
chông djch theo chi dao cüa UBND tinh; day manh 4n dng các nguôn hrc dê
t.p trung cho cOng tác phông, chông djch, ho trV kjp thai cho các trithng hcip khó
khän, bj ánh hixang bOi dch bnh, các lrc luçing tham gia phông, chông djch.
10.Các thành viên Ban Chi dao phông, chng djch bnh nguy him dôi vai
nguai cüa tinh, các huyn, thj xã, thành phô theo nhim vi, dja bàn duçc phân cong
tiêp tc phôi hçip vài cap üy, dja phuong chü dng thirc hin quyêt lit các bin
pháp phông, chông djch bnh nêu trén, dam bão kjp thai, hiu qua.
CAn Cu chi dao trên, yeuc.0 Thu tnthng các sâ, ban, ngành tinh, Chü tjch
UBND huyn, thj xã, thành phô và các co quan, don vj, to chuc, cá nhân có lien
quan nghiêm tiic triên khai thirc hin./.

Nui nhIn:
- Nh.r trên;
- BCD Quôc gia PC Covid-19;
- TT. TU, TT. HDND tinh (b/c);
- CT, các PCT. UBND tinh;
- Các UV BTVTU phii trách dja phuxing;
- TV BCD PC Covid-19 cCia tnh;
- Các PCVP;
- Báo Long An; Dài PT&TH Long An;
- Phông: VHXH+KTTC+THKSTTHC;
- Ban NCTCD; Phàng HCQT;
- TT. PVHCC; TT PVHN tinh;
- Lisu: VT, S.
Bien phap PC Dich 18-6-2021
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