ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 422/UBND-VX

23 tháng 6 năm 2021
Song An, ngày 19

Về việc tiếp tục thực hiện một
số biện pháp cấp bách để phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;
- Trưởng các thôn, làng.

Thực hiện Công văn số 794/UBND-VP ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh thị xã An Khê về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân xã Song An thông báo như
sau:
1. Thực hiện nghiêm các quy định sau để phòng, chống dịch Covid-19:
- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các quán karaoke, dịch vụ massage xông hơi
cho đến khi có thông báo mới.
- Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ sau đây kể từ từ 00 giờ ngày
19/6/2021 cho đến khi có thông báo mới: Các điểm cung cấp trò chơi điện tử,
game online, các đại lý internet, hồ bơi, các cơ sở làm đẹp, spa, rạp chiếu phim,
các địa điểm tập luyện các môn thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc
bộ bida, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe nhưng phải đảm bảo cam kết thực
hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập,
Khai báo y tế) và chỉ cho phép hoạt động với 50% quy mô và không quá 30
người tại một điểm. Chủ cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm cập nhật thông tin khai
báo y tế đối với nhân viên khách hàng, thành viên câu lạc bộ.
- Các cuộc họp, hội nghị, hội thảo tổ chức không quá 50 người tham dự và
thực hiện yêu cầu 5k. Đối với các hoạt động hội họp, hội nghị quan trọng thực hiện
các nhiệm vụ chính trị có số lượng trên 50 người: Các cơ quan, đơn vị xem xét
mức độ cần thiết để chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về việc tổ chức, đồng
thời phối hợp với Trạm y tế xã thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19; tăng cường họp trực tuyến.
- Các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự
không tập trung quá 50 người và phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19, bắt buộc khai báo y tế tại điểm sinh hoạt, phải đeo khẩu
trang và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế.
- Tiếp tục dừng tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng, vận động, khuyến khích các
gia đình lùi thời gian tổ chức tiệc cưới sau dịch hoặc bằng hình thức báo hỷ, nếu tổ
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chức tiệc trong nhà thì chỉ mời trong gia đình không quá 50 người và đảm bảo các
yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
- Tổ chức tang lễ gọn nhẹ không kéo dài, đảm bảo yêu cầu 5k trong phòng,
chống dịch.
- Đối với của hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống phải có cam kết thực hiện các
quy định, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền;
thường xuyên vệ sinh bề mặt bàn, ghế ngay khi mỗi lượt khách rời đi, tăng cường
sử dụng quạt, hạn chế sử dụng phòng kín, điều hòa. Các chủ nhà hàng, quán ăn, cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, người chế biến, nhân viên phục vụ bắt buộc khai
báo y tế hàng ngày, mở ứng dụng Bluezone thường xuyên trong thời gian làm việc;
đeo khẩu trang, găng tay trong thời gian chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn,
thực phẩm, phục vụ khách hàng; giữ khoảng cách tiếp xúc với khách hàng.
- Các điểm di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng yêu cầu thực hiện nghiêm
quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
theo quy định của Bộ Y tế.
- Người dân hạn chế đi, đến vùng có dịch khi không cần thiết; chủ động vận
động gia đình, bạn bè thực hiện nghiêm yêu cầu 5k và quy định phòng, chống dịch
của Chính phủ, Bộ y tế và các văn bản quy định của các cấp có thẩm quyền.
2. Đề nghị trưởng các thôn, làng thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết,
gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan; công chức Văn hóa - Xã hội
thông báo trên Đài truyền thanh xã kịp thời./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Các trường học;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Trưởng các thôn, làng
- Lưu: VT.
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