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S 572 /UBND-VH
V/v tang cithng các bin pháp phông,
chng djch Covid-19 trong hott dng du ljch

Ci'w Lô, ngày
29tháng 4 nám 2021

KInh g11i:
- Phông Van hóa và Thông tin Thj xã;
- Trung tam Van hóa - Th thao và Truyn thông Thj xã;
- UBND các phrnmg;
doanh nghip djch vii 1i
- Các di tich, khu, dim du
hành, van chuyn khách du lich, lu'u trü du ljch; các nhà hang, ca
so' hru trü du lich trên dia bàn thi xã Cira Lô.
Thirc hin Cong van s 512/SDL - YTR ngày 27/4/2021 cüa So' Du ljch tinh Ngh
An v viêc tang cuo'ng các bin pháp phOng, chng djch Covid- 19 trong 1mb virc du
lich trên dia bàn Ngh An; UBND thj xa yêu câu các phông, &m vt lien quan, UBND
các phuè'ng; các di tIch, khu, dim du ljcli1 doanh nghip djch v11 1t hành, vn chuyn
khách du ljch, Co so' luu tr11 du 1ch; các nba hang, Co so' djch vij phc vi khách du
lich trên dia bàn Thi xã khn truung trin khai thrc hin t& mt so ni dung sau day:
1 .Tang cung cành giác vo'i nguy co djch bnh, d cao trách nhim ngu?i dtmg
du, thrc hin quyt lit, hiu qua các bin pháp phOng chng djch dã d ra vo'i phuo'ng
châm" phông ngiira tIch crc, phát hiên so'm, cách ly nhanh, diu trj hiu qua, xo' l dirt
dim, nhanh chóng n djnh tInh hInh"
2. Quyt lit chi dao, t chirc kim tra, giám sat vic thrc hin nghiêm các
bin pháp phông, chng djch: Thirc hin nghiêm yêu cu "5K" cüa Bô Y t, nht là
deo khu trang bt buôc ti các dim tham quan du lich, co so' lixu trü, nhà hang, djch
vçi du ljch và noi cong cong... Hn ch các sr kin t chirc dông ngro'i không cn
thit tai các dim du lich.
3. Tang cuo'ng chi dto các cci so' lixu trii du ljch trên da bàn th xä tip tic thrc
hin clang k, tr dánh giá và kt nói h tMng an toàn Covid Quc gia theo các buo'c sau:
(1) Truy cap dja chi: http://safe.tourism.com.vm'dangky d clang k tài khoàn theo huo'ng
dn trên website. (2) Dàng nhp h thng và tir dánb giá an toàn Covid -19 trong tInb
hInh mo'i cüa don vj theo "Bang dánh giá an toàn Covid-19 ti cci so' luu trü du ljch" có
trong h tMng.
4. Thu'O'ng xuyên 1dm tra, don dc thirc hin các bin pháp phOng chng djch ti
các dim tham quan du ljch, các cci so' hru trü, djch vii du 1ch, nhà hang, nhât là các cci so'

lu'u tri dugc ch9n lam noi cách ly tap trung phông chng djch Covid — 19, xr 1 nghiêm
các t chtrc vi phm.
Giao Trung tam Van hóa — Th thao và Truyn thông, UBND các phuông tang
cuèng cong tác tuyên truyn phông chng djch Covid- 19 trên h thng truyn thanh d
nhân dan và du khách bit và thuc hiên.
Yêu câuThü tru&ng các phông, dcm v lien quan, Chü tjch UBND các phu6ng
nghiêm tñc trin khai thirc
No'i u/ia,,:
- Nliu trén;
- So' Du ljch (b/c);
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- TT Thi Oy - HDND (b/c);
- ChO tjch, các PCT Thi xã;
- Liru: VT-VH.4
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