ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THẮNG LỢI
Số: 40 /TB -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thắng Lợi, ngày 17 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO KHẨN
Về việc thực hiện Công văn số 851/UBND-KGVX
ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Gia Lai
Thực hiện Công văn số 851//UBND-KGVX ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh
Gia Lai v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn
số 1114/UBND-VHXH ngày 16/4/2020 của UBND thành phố Pleiku v/v tiếp tục
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. UBND phường đề nghị các
ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố, làng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng chân trên
địa bàn và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội để
phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/4 đến hết ngày 22/4/2020 (sẽ xem xét điều
chỉnh sau khi kết thúc ngày 22/4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND
Tỉnh, UBND thành phố) cụ thể như sau:
1. Không tổ chức hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong
01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện nhà máy, xí nghiệp, công trường; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m
giữa người với người tại các địa điểm công cộng; bắt buộc mọi người khi đi ra ngoài
phải mang khẩu trang.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên
tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
3. Tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ chưa cần thiết như: điểm di
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, dịch vụ karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp,
uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, các điểm trò
chơi điện tử (online, offline), sân vận động, sân bóng đá, hồ bơi, các địa điểm tập
luyện các môn thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da; các câu
lạc bộ sức khỏe; các điểm bán hàng ăn, cà phê giải khát trên vỉa hè, đường phố trong
các chợ, siêu thị.
4. Không tổ chức liên hoan đông người, khuyến khích các gia đình lùi thời gian
tổ chức cưới sau dịch hoặc bằng hình thức báo hỷ; tổ chức tang lễ gon, nhẹ, không
kéo dài, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.
5. Tiếp tục dừng hoạt động của các phòng khám bệnh tư nhân. Triển khai
thực hiện các hình thức tư vấn, khám, điều trị tại nhà cho những người cao tuổi,
người có bệnh nền theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh.
6. Đối với nhà hàng, quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát nếu
cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn môi trường; có máy kiểm tra thân
nhiệt để đo thân nhiệt cho khách, có nơi rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc
nước sát khuẩn cho khách; giữ khoảng cách ít nhất 2m; mỗi phòng không quá 10
người; không tập trung quá 20 người cùng một lúc trong cùng nhà hàng (trường hợp

nhà hàng rộng, có nhiều phòng thì không quá 30 người cùng một lúc trong cùng nhà
hàng); có camera giám sát; hoạt động không quá 22h00 thì cho phép hoạt động,
nhưng phải có bản cam kết với chính quyền địa phương. UBND phường sẽ kiểm tra
các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý, nếu đủ điều kiện thì sẽ phối
hợp phòng Y tế thành phố tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố quyết định
cho phép hoạt động hoặc đóng cửa. Quá trình hoạt động, nếu phát hiện có người
nghi nhiễm bệnh thì đóng cửa, ngừng hoạt động, khoanh vùng dịch theo quy định.
7. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát kinh
doanh theo phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc mua đem về.
8. Hạn chế việc di chuyển của người dân; khuyến cáo người dân hạn chế đến
nơi công cộng, nơi tập trung đông người, ít ra đường và thay đổi phương thức làm
việc, mua bán hàng qua mạng và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm dịch
bệnh.
9. Các quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân khi có người đến mua thuốc sốt, thuốc ho
phải bắt buộc người mua khai báo y tế, đồng thời báo cho cơ sở y tế gần nhất để xử lý
nếu phát hiện có hiện tượng sốt, ho, khó thở.
10. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc khai báo y tế cá nhân đối với cán bộ,
công chức, người lao động và Nhân dân theo hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Thông tin
và Truyền thông.
Nhận được Thông báo, yêu cầu các ban ngành, tổ dân phố, thôn và các tổ chức,
cá nhân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện; đề nghị Ủy ban MTTQVN và các
đoàn thể phường phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố (báo cáo);
- TT. Đảng ủy, TT HĐND (báo cáo);
- Mặt trận và các đoàn thể(phối hợp);
- Các tổ dân phố, làng (t/hiện);
- Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường (t/hiện);
- Các tổ chức tôn giáo (thực hiện)
- Thành viên BCĐ;
- Lưu: VP-UBND.
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