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V/v triển khai một số biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn phường

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Phước, ngày 15 tháng 9 năm 2021

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 phường;
- Trạm Y tế phường;
- Công an phường;
- Ủy ban MTTQVN phường và các đoàn thể phường;
- Các Tổ dân phố, Tổ Covid-19 cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 1448/UBND-VP ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân
dân thị xã An Khê về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn thị xã;
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để tiếp tục
thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phòng chống dịch Covid - 19 gắn với việc
phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của cấp trên Ủy ban nhân
dân phường An Phước đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường,
Ủy ban Mặt trận TQVN phường, các đoàn thể phường, các tổ dân phố và các tổ
Covid-19 cộng đồng triển khai thực hiện nghiêm các quy định sau kể từ 00 giờ 00
phút ngày 14/9/2021 trên địa bàn phường đến khi có thông báo mới như sau:
1. Tiếp tục tạm dừng một số loại hình, hoạt động sự kiện sau:
hơi.

- Dừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karoke, các dịch vụ massage xông

- Dừng tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng, khuyến cáo các gia đình lùi thời gian
tổ chức tiệc cưới sau dịch hoặc bằng hình thức báo hỷ, chỉ tổ chức trong phạm vi
gia đình. Việc tổ chức tang lễ gọn nhẹ, không kéo dài thời gian, đảm bảo yêu cầu
5K và các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
- Dừng các lễ hội tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng; các nghi lễ sinh hoạt
tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập
trung cho đến khi có thông báo mới theo Văn bản số 146/BTG-THHC ngày
17/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai. Thực hiện các nghi lễ theo hình thức
trực tuyến để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản
số 148/BTG-THHC ngày 19/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai.
2. Các loại hình được phép hoạt động lại nhưng phải đảm bảo thực hiện
nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19:
- Các điểm cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet, các hồ

bơi, các cơ sở làm đẹp, spa, các điểm tập luyện các môn thể thao, phòng tập gym,
yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe được
phép hoạt động nhưng phải cam kết, đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và
quy định phòng, chống dịch Covid-19, chỉ cho phép hoạt động với 50% quy mô
tại một thời điểm. Chủ cơ sở dịch vụ nêu trên triển khai quét mã QR Code để
kiểm soát người ra vào và chịu trách nhiệm cập nhật thông tin khai báo y tế đối
với nhân viên, khách hàng, thành viên câu lạc bộ.
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện, các loại hình lễ hội được tổ
chức nhưng tập trung không quá 30 người tại một điểm, phải đảm bảo yêu cầu 5K
và các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
- Đối với các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho phép hoạt
động với 50% công suất phục vụ tại một thời điểm và tuân thủ các quy định của
Bộ Y tế, chủ cơ sở kinh doanh phải cam kết với chính quyền địa phương về thực
hiện các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan có
thẩm quyền; các loại hình kinh doanh ăn, uống vỉa hè được phép hoạt động nhưng
phải tuân thủ 5K và các quy định phòng, chống dịch Covid-19; các cơ sở nếu vi
phạm sẽ bị xử lý nghiêm và dừng hoạt động.
- Đề nghị người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, các quy định phòng,
chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương.
3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường
Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục tăng cường
tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung chỉ đạo tại văn
bản này để người dân và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn biết thực hiện.
Tiếp tục thực hiện rà soát, thông tin kịp thời những công dân đi từ các địa
phương có dịch trở về địa phương. Đồng thời quản lý chặt các trường hợp đang
thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà.
Triển khai và cho các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở
tín ngường, tôn giáo các loại hình, hoạt động, sự kiện ký cam kết và thực hiện
nghiêm theo các nội dung trên. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của các cơ
sở.
4. Trạm Y tế phường tổ chức trực 24/24 sẵn sàng ứng phó nếu có xảy ra
dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phối hợp với Công an phường kiểm tra, giám sát,
kịp thời tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng,
chống dịch Covid -19.
5. Công an phường tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ công dân tạm trú,
tạm vắng và cư trú trên địa bàn, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền và
thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên
địa bàn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo
nội dung văn bản.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN phường và các đoàn thể phường

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND phường tiếp tục tuyên truyền, vận
động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm yêu cầu 5K,
các quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương.
Phối hợp tuyên truyền phổ biến các nội dung văn bản này để đoàn viên, hội
viên, Nhân dân và các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các loại hình,
hoạt động, sự kiện trên địa bàn phường thực hiện nghiêm theo các nội dung trên.
7. Tổ trưởng các Tổ dân phố, các Tổ Covid-19 cộng đồng.
Phối hợp tuyên truyền đến Nhân dân, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các cửa
hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các loại hình, hoạt động trên địa bàn
phường thực hiện nghiêm các nội dung theo văn bản nêu trên. Tiếp tục tăng thời
lượng tuyên truyền trên các cụm loa ở tổ dân phố.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”,
để kịp thời phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương. Đồng thời
thường xuyên theo dõi, giám sát việc cách ly y tế tại nhà của công dân.
Nhận được công văn này Ủy ban nhân dân phường An Phước đề nghị Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường, Trạm Y tế, Công an phường, Mặt
trận và các ban, ngành đoàn thể có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
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