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Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã; 
- UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã; 
- UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 4622/UBND-KGVX ngày 03/10/2021 của UBND 
tỉnh Phú Yên về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh; 

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường 
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo 

của Trung ương, tỉnh và thị xã; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là khi 
nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ tập trung đông người phải đi đôi với xây dựng 

và thực hiện các biện pháp, phương án phòng, chống dịch đảm bảo kiểm soát tốt 
tình hình theo phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới 

đó, mở cửa thì phải an toàn”. 

1. Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 05/10/2021 đến khi có thông báo mới, áp dụng 

các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Đông Hòa, cụ thể như sau: 

a) Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. 

b) Tiếp tục tạm dừng các hoạt động: 

 - Hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, karaoke, mát-

xa, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử. 

 - Hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung 

đông người tại nơi công cộng. 

 - Hoạt động kinh doanh, mua bán thức ăn, giải khát tập trung đông người 

trên vỉa hè, nơi công cộng; điểm mua bán tập trung (chợ) tự phát, điểm du lịch tự 
phát; bán thức ăn tại chỗ cho hành khách đi xe mô tô, xe khách, xe tải đường dài, 

liên tỉnh. 

c) Cho phép mở lại một số hoạt động  

- Các cơ sở sau đây được phép hoạt động nhưng phải trang bị phòng hộ cho 
nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, 

sát khuẩn:  

+ Các khu di tích, danh lam thắng cảnh; 

+ Cơ sở cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, làm móng, tập Gym, Yoga,…  

đảm bảo giữ khoảng cách ít nhất 01 mét và không quá 10 người trong cùng một 
phòng hoặc không quá 30 người trong một khu vực riêng; 
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 + Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát (không bán rượu, bia) 

đảm bảo giữ khoảng cách bàn với bàn tối thiểu 02 mét, người với người tối thiểu 
01 mét, mỗi bàn tối đa 4 người và không phục vụ quá 10 khách trong cùng một 
phòng; đóng cửa trước 21 giờ 00 hằng ngày; 

+ Các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú hoạt động tối đa 50% số phòng. 

- Các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà, ngoài trời không tiếp xúc trực 

tiếp: tập trung không quá 30 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm, giữ 
khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc, bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khi 

tham gia hoạt động. 

- Hoạt động tắm biển: Được phép tắm biển và rời đi ngay sau khi tắm biển; 

cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong,... tại bãi biển; giữ 
khoảng cách ít nhất 02 mét với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi 

tắm biển xong. Thời gian tắm biển hàng ngày từ 04 giờ 00 đến không quá 7 giờ 30.  

 - Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt 

động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống 
dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải như: Hành khách và lái xe phải đeo 

khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch, sát khuẩn để rửa tay 
cho hành khách. 

 - Hoạt động chợ truyền thống: các mặt hàng không thiết yếu bố trí luân 

phiên tối đa 50% số lượng gian hàng/quầy hàng. Đối với người đi chợ: mỗi hộ gia 
đình chỉ được đi chợ với tần suất 3 ngày/lần và phải có phiếu đi chợ. 

- Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động. 

- Cảng cá, bến cá: Người hoạt động tại Cảng cá, bến cá thực hiện nghiêm 
quy định 5K, đồng thời phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 

vòng 72 giờ. 

2. Yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động: 

a) Đối với người dân: 

- Không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; thường xuyên rửa tay bằng xà 

phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an 
toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người nơi công cộng, ngoài phạm vi công 
sở, trường học, bệnh viện. 

- Khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 (sốt, ho, đau họng, mất vị giác, 
khứu giác,…) không được tự ý đi mua thuốc chữa bệnh và phải báo ngay cho cơ 

sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám sàng lọc, điều trị. 

- Cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo y tế có mã QR và thường xuyên 

quét mã QR khi đến nơi đông người, đi làm, học tập và sử dụng các dịch vụ.  

b) Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu đi 

đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 
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c) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp: 

- Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không 
để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định 
của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các 

sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức 
thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực 
hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. 

- Phải có bản cam kết, phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 
COVID-19 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Bắt buộc tạo mã QR địa điểm và tổ chức quản lý thông tin, kiểm soát chặt 
chẽ người ra vào bằng mã QR theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT 

ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. 

- Các nhân viên, người lao động, người cung cấp dịch vụ, trực tiếp tiếp xúc 

với khách hàng, tài xế, phụ xe phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng 
COVID-19; đồng thời tổ chức xét nghiệm định kỳ theo hướng dẫn của Sở Y tế và 

Sở Giao thông vận tải. 

3. Giao các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra, 
giám sát một số hoạt động 

- Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra, xác nhận bản cam kết, phương án 
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của các khách sạn, nhà nghỉ, cơ 

sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, phòng gym, 
yoga. Kiểm tra việc tạo và quét mã QR-Code các cơ quan, đơn vị. 

- Phòng Kinh tế kiểm tra, xác nhận bản cam kết, phương án bảo đảm an 
toàn phòng, chống dịch COVID-19 của các lò mổ gia súc, gia cầm, siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ 
(ngoài khu công nghiệp). 

- Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, xác nhận bản cam kết, phương án bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải 

theo phân cấp quản lý. 

- Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xác nhận 
bản cam kết, phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của các 

cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; chỉ đạo các Trạm Y tế bố trí người test kháng 
nguyên nhanh (bộ kit để test do người có nhu cầu tự cung cấp)  và miễn phí cấp 

giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm cho người dân. 

- Phòng Nội vụ kiểm tra phương án phòng, chống dịch của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn. 

- UBND các xã, phường kiểm tra, xác nhận bản cam kết, phương án bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của các hộ kinh doanh, chợ truyền 
thống và các trường hợp còn lại.  

4. Công an thị xã: Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an 
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ninh trật tự - an toàn xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống 

dịch theo quy định; phối hợp giám sát tốt việc dừng, đỗ các phương tiện lưu thông 
trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn thị xã.  

5. UBND các xã, phường:  

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của người dân. 

Tăng cường quản lý các đối tượng có nguy cơ, nhất là người đến/về từ vùng 
dịch, đối tượng là lái xe đường dài theo nội dung hướng dẫn của Sở Y tế tại Công 

văn số 3034/SYT-NVY ngày 01/10/2021. 

 Tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, lấy xã, phường là “pháo đài”, 

người dân là “chiến sĩ” là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch để công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục diễn 

ra tại cơ sở. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã 

phối hợp với ngành liên quan và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, 
nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nguyên 

tắc “5K+vắc xin+công nghệ”; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân chấp 
hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để tự bảo vệ sức khỏe cho bản 
thân, gia đình và cộng đồng. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (b/c);    
- Thường trực Thị ủy;  
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;     
- Cổng TTĐT thị xã;                                                
- Lưu: VT, Minh.           

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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