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V/v tang ci.thng các bin pháp phông
chng djch Covid- 19 trong hoat dng du ljch
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Kinh güi:
- Phàng Van hóa và Thông tin Thj xã;
- Trung tam Van hóa - Th thao và Truyên thông Thj xã;
- UBND các phuông;
- Các cy s& lu'u trü du ljch, nba hang, phông tp the thao,
quán karaoke, massage trên dja bàn thj xã Ci:ra Là.
Hin nay, tInh hInh djch bnh Covid- 19 dang din bin rt phirc tap. Tuy nhiên, do
thai tit nng nóng nên vào dip cui tun, 1uong khách ni tinh v Cira Là tm bin và Sir
diing các djch vu tuung di dông, mt s co si kinh doanh djch vli du ljch con có biêu
hin chü quan trong Cong tác phông chng djch bnh.
D thirc hin nghiêm các bin pháp phàng, chng djch Covid-19 trong tInh
hInh hin nay; UBND thi xà yêu cu các phông, ban, don vj lien quan, UBND các
phuong; cac co s lu'u trü du ljch, nhà hang, phông tp th thao, quán karaoke,
massage trên dja bàn Thj xä tip tic thirc hin nghiêm mt s ni dung sau day:
1 .Tip ti1c ph biên, quán trit và thirc hiên nghiêrn tue CáC van bàn chi djo cüa
các Ca quan, ban ngành v phàng chng djch Covid - 19. Yêu cau toàn th nhân viên,
ngu'ñ lao dng trong doanh nghip, do'n vj và du khách thrc hin khuyn cáo cña B Y
t vâi thông dip "5K": Khu trang — Khi.r khuân — Khoáng cách — Không tp trung —
Khai báo y t.
2. Dôi vói các co S& luu tril du lich:
- Thirc hin nghiém vic hung dan, dàng k, kim tra vic khai báo y tê dôi
vâi khách liru triLi theo mu quy djnh cua B Y t; giám sat cht chê ljch trInh di
chuyn cling nhu' tInh trng sirc khóe cüa khách liru tri1, thirc hin quét ma QR
CODE càa khách luu trü khi cung cp djch vii cho khách d liru 1i thông tin phiic
vii trich xut khi can; kjp thôi báo CáO CO quan chirc nàng khi có tri.thng hçip có biu
hin nghi ng?r nhim Covid -19.
- Tuyt di không bao che, hçip tác vâi nhu'ng t chirc, Ca nhân du'a ngui
nuc ngoài nhp cành trái phép vào Viêt Nam. Khi phát hin các trucing hgp ngui
nuic ngoài nhp cánh trái phép phái thông báo den ca quan có thâm quyên gn nhât
d kjp thri xir 1 theo quy djnh. Thirc hin nghiêrn các quy djnh cüa pháp 1ut v
kinh doanh ca s& lu'u trü

- Tip tiic thrc hin dàng k, tr dánh giá và kt ni h thng an toàn Covid -19
Quc gia theo các bu'c sau: (1) Truy cp dja chi: http://safe.tourism.com.vnldangky dê
dAng k tâi khoân theo huó'ng dn trên website. (2) Däng nhp h thông và tr dánh giá an
toàn Covid -19 trong tInh hInh imi cüa dan v theo "Bang dánh giá an toàn Covid-19 ti
Ca s& li.ru tni du ljch" có trong h thng. Trong qua trInh tçr dánh giá an toàn Covid -19 có
khó khàn, vithng mac, lien h vi ông Trn Quang buy; din thoii: 0906150276; email:
titc@vietnamtourisrn.gov.vn d ducc huàng dan, giâi dáp.
,.
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3. Doi voi nha hang, ki ot bien:
- Yêu cu 100% ngu'i phçic vi phãi deo kh.0 trang khi phçic vi.i khách.
- 100% ca s& trang bj bInh xt khr kbun phi.ic v1i nhân viên và du khách.
- Sp xp bàn gh các doàn khách dam bão khoâng cách ti thiu 2m d phàng
chng djch bnh.
- Thrc bin nghiêm cac bin pháp v sinh an toàn thirc phm, phông chng djch
bnb, dam bão an toàn cho du khách.
4. Di vói các phông tp the thao, quán karaoke, massage.
Tip tuc dmg hot dng và thirc hin nghiêm các bin pháp phông chông djch
bnh cho dn khi có thông báo mri cUa cp có thm quyn.
5. Trung tam Van hóa - The thao và Truyên thông, UBND các phu*ng.
Tang ci.thng cong tác tuyên truyn, dang tâi các van bàn phông chông djch
Covid-19 trên h thng truyn thanh, web site cualo.vn d các Ca s& luu trü du ljch
bit thuc hiên.
Doàn kim tra cong tác phông chng djch bnh Covid — 19 trong linh vrc vAn hóa,
th thao và du ljch Th xA së tip t11c kim tra, nh.c nh và xr l các t chCrc, cá nhân vi
phm các quy djnh v phông chng djch.
Yêu cu Thñ tru'Ong các phông,ban, dan v lien quan, Chü tjch UBND các
phu?mg, các ca si kinh doanh trên 1mb vrc vAn hóa, th thao và du ljch nghiêm tüc
trin khai thuc hiên./—
No'i n/ian:
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- ChO tjch, cáo PCT Thj xã;
- Luu: VT-V H.
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