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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lộc, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: 
      - Các phòng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 
một số ca bệnh trong cộng đồng. UBND huyện đã có nhiều biện pháp tuyên 
truyền để người dân nhận thức rõ mối nguy hiểm của dịch bệnh, không lơ là chủ 
quan, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế số lượng người trong 
các đám hiếu, nơi công cộng,…Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp người dân  
không chấp hành, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch 
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, 
thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện thực hiện ngay 
một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế khi có các biểu hiện ho 
sốt, đi về từ tỉnh ngoài, vùng có dịch. Người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về 
huyện ngoài việc khai báo phải tự theo dõi sức khỏe, không được đến những nơi 
đông người như đám hiếu, đám giỗ hoặc tổ chức liên hoan, gặp mặt đông người.

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm việc 
kiểm soát người ra, vào, khai báo y tế, quét mã QR- code; chủ động tầm soát lấy 
mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác 
thông tin kịp thời đến mọi người dân để hiểu rõ, nắm bắt được tình hình dịch 
bệnh đang diễn biến phức tạp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành 
quy định hạn chế đông người trong các đám cưới, đám hỏi, đám hiếu, đám 
giỗ,… của các gia đình trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ những trường hợp cách 
ly tại gia đình; giám sát người có biểu hiện ho, sốt, người từ tỉnh ngoài về theo 
đúng quy định hướng dẫn của tỉnh, của huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 
yêu cầu công nhân, người lao động tại các cơ sở lưu trú, nhà trọ,…trên địa bàn 
nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của 
pháp luật.
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4. Áp dụng các biện pháp tạm thời trong thời gian kể từ 00 giờ 00’ ngày 
04/12/2021 điều chỉnh một số hoạt động sau: 

- Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 
như: karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, quán game internet,...

 - Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng trong cùng một thời 
điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 02 mét.

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tập trung quá 20 người 
trong cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất sử dụng đối với 
các điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. 

- Các nhà hàng, quán ăn, uống trên địa bàn huyện không được phục vụ 
tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về. Thời gian hoạt động từ 05 giờ đến 21 giờ 
hằng ngày và phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; giữ 
khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc 
sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga… hoạt động không quá 50% 
công suất và không quá 10 người (phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02 mét)  
trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; phải có hệ thống thông gió tự 
nhiên tạo không gian thông, thoáng và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19.

 - Các hoạt động thể thao ngoài trời không tập trung quá 10 người trong 
cùng một thời điểm tại cùng một khu vực và phải đảm bảo các điều kiện về 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19; riêng các giải thi đấu thể thao nếu tổ chức 
phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là cán bộ, đảng viên gương mẫu 
tạm dừng đám hỏi, đám cưới. Nếu có tổ chức đám hỏi, đám cưới phải nhanh, 
gọn không được tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm; Không mời 
khách từ các địa phương đang có dịch cấp độ 3,4.

- Việc tổ chức đám tang không tập trung quá 20 người trong cùng một 
thời điểm, không quá 03 người/đoàn viếng và phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 
5K của Bộ Y tế.

5. Các nội dung khác thực hiện nghiêm theo các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể huyện; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan khẩn trương 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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