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V/v phOng chng djch COVID-19
trong cac sçi kin, các hot dng có
tp trung dông nguôi

KInh giri:
- Các phOng, ban, nganh, don vj cap thj;
- UBND các phumg.
Thirc hin Cong vAn 1464/SYT-NVY ngày 27/4/202 1 cüa Sâ Y t tinh Ngh
An v vic phOng chng djch COVID-19 trong các sij kin, các hoat dng CO tp
trung dong ngi.thi; d dam bAo cong tác phông chng djch COVID-19 tui các sir
kiên, các hoat dông tp trung dOng ngu?i trên dja bàn thj xA, UBND thj xA yêu câu
các phOng, ban, ngành, don vj cp thi; UBND các phuO'ng trin khai các ni dung
sau:
1. D6i vài các cuc h9p, hi nghj, sir kin, hott dng tp trung dOng nguYi:
Uu tiên hmnh thtrc tru'c tuyn (online), trong truOng hcp không to chirc trirc tuyên,
yéu cu phAi thçrc hin theo hucng dn ti Phit 1iic kern theo.
2. Trung tam té thj xA
- Ph6i hçip PhOng Y th tham muu UBND thj xã chi dto trin khai thirc hin
bin pháp phông chng djch ti các các sr kiên, các hoat dng tp trung dOng ngui
trên dja bàn; tham muu thành 1p các doàn kim tra giám sat vic thirc hin cong tác
phOng, cMng djch tai co' sâ lao dng có bin pháp xr l cAc hành vi vi phm cOng
tác phOng cMng djch COVID-19 tai nai lam vic theo quy djnh.
- Tham mi.ru UBND thj xA chi dto, triên khai thrc hin nghiêm tüc các quy
djnh t?i Quy& djnh s 2194/QD-BCDQG ngAy 27/5/2020 cüa Ban chi dto Quc gia
phOng, chng djch COVID-19 v vic ban hAnh "Hi.rO'ng dn phàng, chng và dánh
giá nguy co lay nhim dch covid-19 tai noi lam vic và k' tüc xá cho ngu'i lao
dng"; dac bit chi dao cOng tác tix dánh giA nguy co lAy nhirn djch COVID-19 tai
cAc co sâ sAn xu.t, kinh doanh trên dja bàn.
Nhn duc Cong vAn nAy yêu câu Truâng các phOng. ban, ngành, don vj cp
thj, UBND các phuà'ng và các don vj lien quan khân truo'ng triên khai nghiêm tüc,
kjp thyi./-/
Noi nhân:
-Nhutrên;
- UBNDtinh (b/c);
-SâYtê(b/c);
- BCD PC COVID-19 thl xà(b/c);
- Thumg trtic Thj Uy;
- ThuO'ng trirc HDND- UBND thj xà;
- Luu: VT, YT.
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PHIJ LI)C
HU'ONG DAN
Phông, chng djch COVID-19 khi to chtrc hQp,
hi ngh, hôi thão, tp huân, sir kiin tp trung
(Kern theo Cong van sO
/UBND-YT ngày, /4/2021 cia UBND th/ xa)
I. YEU CAU DOI VOl DON VI TO CHIJ'C SI)' KIN
1. Lp danh sách Ban t chirc, nguii tham dr hQp. hi nghj, hi thão, tap
hun, sir kin ttp trung dong ngui (sau dOy gç.1 là ski' kin) vài dy dü thông tin bao
gm h9 và ten, dja chi cong tác. noi ci.i trü và s din thoai lien h.
2. PhOng, hi tru?Yng, dja dirn t chi.rc six ktip phâi dam bão thông thoáng.
ilu tiên sir dung thông giO tr nhiên, han ch si:r dung diu hàa nu cO the.
3. Sp xp các vj trI ngM cách nhau dam báo khoãng giãn each ti thiu theo
quy djnh. Nên sp xp, dat bin ten vã thông báo truâc cãc vj trI ngi d khách tham
dr chü dng vào v trI.
4. Kiêrn tra than nhit truOc khi vào dçr sir kin. BO trI ngui ma ci'ra cho
khách tham sv kin ('né'u du'o'c,).
5. CO bin báo/quy djnh yêu cu ngui tham dr sii' kin: Phãi khai báo y té
din t11; thrc hin deo khu trang theo quy djnh: rira tay truac khi vào tham gia sij
kin; không trao di hoac nói chuyn; gi khoãng each ti thiu theo quy djnh vOi
ngiri khác trong qua trInh tham dçr sl:x kin.
6. B trI ni tha tay vâi nuOc sach và xã phOng hoac dung djch sat khuAn tay
cO chra It nhAt 60% d cn truâe khi vào phOng. dja dim t chirc si.r kin.
7. Phiic vii giâi khát và nuOc ung tai ch cho trng ca nhân tai vj tn dä duc
stp xp tnxâc (né'u có th).
8. Khuyn khIch không giãi lao tp trung gitra gii. Giâi lao, nghi tai ch. To
chirc tp th dc gitra gia tai ch theo khuyn cáo cüa B Y t.
9. An ung tai sir kiin: U'u tien hInh thirc an ung tai ch vOi suât an, ung Ca
nhân. Nu an tp trung phái dam báo khoáng each ti thiu theo quy djnh, ngi so
le, không ngi di din hoac cO vách ngän gitra các vi trI ngi. Khong nói chuyn,
tháo luan trong giO an.
10. Darn báo v sinh, khCr khun rnôi truO'ng hang ngày tai dja diem to chiirc
sir kin theo huong dn cüa B Y t v khCr khun tai nai lam vic. Luu thçrc hin
khtr khun các b mat có nguy co tip xtic t?i phOng h9p (rnt bàn, micro, bàn phini
may tInh dung chung, các nit Mm diu khin, ...) sau mi buOi lam vic hoäc khi
thy cn. B trI dü thüng dirng rác thu gom rác thai.
11. B tn phông cách ly khi có truxng hcp mt mOi, ho, SM, dau rat h9ng
hoac khO thâ trong thi gian tham dir sir kiin vá xtr trI theo quy djnh.

12. B tn ngui kiëm tra, giárn sat thu'c hién cáo quy djnh ye phOng. chOng
djch nêu trCn.
II. YEU CAU DO! vOi NGUfl THAM D SIJ K1N
1. Tr theo dOi sirc khOe. Nêu Co mt trong các biu hin rnt rnOi. sOt, ho. dau
rat hong, khó thâ, hoc dang thirc hin cách ly y t theo quy djnh cüa B Y té thl
không tham dçr sir kin.
2. Khaibáoytdintir.
3. Deo khâu trang theo quy dnh.
4. Thirc hin d.y dü các bin pháp v sinh cá nhân khi tharn diii' sir kin, ci
the nhii sau:
- Rü'a tay thung xuyén vi rnxâc sach và xà phOng trong It nhât 30 giây hoic
sir diing dung djch sat khun cO trên 60% nng d cn, dc bit truc khi vào phOng
h9p, truóc và sau khi an uông.
- Không dua tay len mat, müi, ming. Không khic, nhô tai ncii to chirc six
kiên.
- KhOng dung chung các d dung cá nhân nhu côc, chai nu'Oc, khän tay,..
- Chun bi các trang bj ca nhân cAn thit cho thai gian dr sir kin nhu khan
giy, khAu trang, dung djch có chi'ra cn (it nht 60% con), bmnh dirng nuOc ung,...
5. Hn ché ti tp dông ngiRii;
6. Darn bão khoâng cách khi tip xüc vâi ngi.rñ khác theo quy djnh.
7. Nu có biu hin iiit mOi, s&, ho, khó thâ phãi báo ngay cho Ban t chüc
six kiën.
8. Tuân thu dAy dü hu'àng dn và quy djnh cüa Ban t chüc sr kin.

