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THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Công văn số 4204/ UBND-VHXH ngày 29/10/2021 của UBND
thành phố Pleiku về việc tiếp tục triển khai một số nội dung cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 4213/CV-BCĐ ngày 30/10/2021
của BCĐ phòng chống dịch thành phố về việc tăng cường các biện pháp để phòng,
chống dịch COVID-19. Để kịp thời kiểm soát, triển khai hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi thông báo:
1. Tiếp tục tạm dừng các loại hình hoạt động, dịch vụ, kinh doanh chưa
thiết yếu như sau:
- Các quán bar/pub, vũ trường, karaoke, các dịch vụ massage, xông hơi;
- Các điểm kinh doanh, cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý
internet; rạp chiếu phim, các cơ sở thẩm mỹ, Spa;
- Dừng việc tổ chức cưới tại nhà hàng, khuyến cáo lùi thời gian tổ chức lễ
cưới hoặc chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình nhưng đảm bảo theo quy định phòng
chống dịch và được chính quyền địa phương đồng ý.
- Các hoạt động tang lễ tổ chức trong nội bộ gia đình, không đón khách
ngoài địa phương, thực hiện nghiêm 5K và các quy định đảm bảo an toàn về
phòng, chống dịch.
- Tạm dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo,
các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục thực
hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 146/BTG-THHC ngày 17/7/2021 của Ban
Tôn giáo tỉnh Gia Lai về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và
Văn bản số 148/BTG-THHC ngày 19/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai về
thực hiện các nghi lễ tôn giáo theo hình thức trực tuyến.
- Các điểm tập luyện các môn thể dục thể thao trong nhà, các câu lạc bộ thể
dục - thể thao, các hồ bơi; các phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da,
câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe.
- Các điểm tập luyện thể dục – thể thao ngoài trời, các sân bóng ở khu dân
cư được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo đúng quy định về phòng, chống dịch
bệnh, thực hiện đúng nguyên tắc 5K và tập trung không quá 10 người.
- Các điểm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, nơi
công cộng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là
việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế và không tập
trung quá 30 người tại một địa điểm.
2. Các loại hình được phép hoạt động phải tuân thủ nghiêm các quy
định về phòng, chống dịch COVID-19:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hội, họp làm việc trực tuyến;
triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đối
với các hoạt động hội họp quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương,
đơn vị, phải xem xét tính chất, mức độ quan trọng để chủ động quyết định và chịu
trách nhiệm về việc tổ chức.
- Nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan, mất cảnh
giác; không tập trung nhiều người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện,
nơi công cộng.
- Các quán, nhà hàng, các điểm trên vỉa hè, đường phố, chợ đêm kinh doanh
dịch vụ ăn uống, giải khát, cà phê được hoạt động; giảm 50% công suất, số lượng
phục vụ theo đăng ký nhưng đảm bảo 5K, giãn cách giữa các bàn tối thiểu 2 mét;
chủ nhà hàng, quán ăn, nhân viên phục vụ và khách buộc quét mã QR Code khai
báo y tế và đo thân nhiệt, khử khuẩn theo quy định.
- Các cơ sở cắt tóc, uốn tóc, làm móng, gội đầu phải đảm bảo 5K, giãn cách
và các quy định trong phòng chống dịch.
* Lưu ý: Nhân viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải được tiêm ít nhất 01
mũi vắc xin phòng COVID-19 mới được làm việc.
- Các chợ dân sinh, chợ tự phát được hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy
định trong phòng chống dịch.
Nhận được Thông báo này, đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở tôn
giáo và toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND(B/c);
- Mặt trận và các đoàn thể (P/h);
- Các cơ quan, đơn vị, LLVT trên địa bàn(T/h);
- BND các TDP, làng (T/h);
- Các cơ sở kinh doanh, tổ chức tôn giáo;
- Trang Thông tin điện tử thành phần;
- Lưu: VP-UBND.
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