UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3785 /UBND-VP

Tam Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi:
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, ban, ngành ở huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Công an huyện;
- Ban chỉ huy quân sự huyện;
- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện;
- Các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện;
- UBND - BCĐ các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc v/v Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Phúc (gửi kèm Quyết định 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND
tỉnh). Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND-BCĐ các
xã, thị trấn triển khai, thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 ở cấp độ 2 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc để “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, như sau:
1. Không tập trung quá 50 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công
sở, trường học, bệnh viện và khi thực hiện các hoạt động thể thao ngoài trời. Yêu
cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định của Bộ Y tế.
2. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và một số điều kiện hạn
chế sau:
a) Các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng, các cơ sở kinh doanh dịch
vụ lưu trú (trừ karaoke, massage), dịch vụ spa - chăm sóc sắc đẹp, gội đầu, được
phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
và UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với khách ngoài tỉnh ở vùng có dịch cấp độ 1, 2 đến
Vĩnh Phúc phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ Sức khỏe

điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có
thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh
COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh (có giấy ra viện/giấy
xác nhận khỏi bệnh COVID-19). Đồng thời khách du lịch phải có kết quả xét
nghiệm âm tính SARS-COV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc
Realtime - RT-PCR (trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm lấy mẫu).
b) Các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trong nhà được hoạt
động nhưng không quá 30 người/1 ca, phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
bệnh theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, UBND tỉnh
Vĩnh Phúc.
c) Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thư viện, triển lãm, và các cơ sở văn
hóa khác, giải đấu thể thao được phép hoạt động nhưng không quá 50% công suất.
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
d) Nhà hàng ăn uống được phép hoạt động nhưng không quá 70% công suất,
đóng cửa trước 23h00’ hàng ngày.
e) Hoạt động vận tải thực hiện theo quy định hướng dẫn phòng, chống dịch
của Bộ Giao thông vận tải; chủ phương tiện phải quản lý hành khách bằng mã QR.
- Đối với vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt: Hoạt
động bình thường và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh.
- Đối với vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cổ định liên tỉnh:
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các
tỉnh có cấp độ dịch 1 và cấp độ dịch 2: Tổ chức hoạt động vận tải bình thường,
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các
tỉnh có cấp độ dịch 3: Thực hiện dưới hoặc bằng 50% công suất (chuyến/ lượt hoặc
số chỗ trên phương tiện) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn
cách đối với xe giường nằm). Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 theo quy định.
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Vĩnh Phúc đi đến các
tỉnh có cấp độ dịch 4: Dừng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh.
+ Vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ các tỉnh, thành phố khi
có lộ trình bắt buộc phải đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện như sau: Đối với
các tỉnh có cấp độ dịch 1 và cấp độ dịch 2 được phép dừng đỗ đón, trả khách; Đối
với các tỉnh có cấp độ dịch 3 và cấp độ dịch 4 không được dừng đỗ đón trả khách.
3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác được hoạt động bình thường
theo quy định pháp luật nhưng phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 theo quy định.

4. Đối với cá nhân
Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để
khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh. Sử dụng mã QR theo
quy định của chính quyền, cơ quan y tế.
Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư
trú 14 ngày sau khi cách ly tập trung đối với người đi về từ các vùng dịch cấp độ 3
và 4, thực hiện xét nghiệm theo quy định (ngày thứ nhất, thứ 3, thứ 7 và ngày thứ
14 bằng phương pháp Realtime-PCR) và được cá nhân người thuộc diện cách ly
đồng ý.
5. Các hoạt động, cơ sở kỉnh doanh dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động
để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.
a) Các lễ hội.
b) Các cơ sở kinh doanh các dịch vụ: karaoke, vũ trường, quán bar,
massage, quán internet, trò chơi điện từ.
6. Tổ chức thực hiện
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công an,
Ban CHQS huyện và các cơ quan liên quan; UBND các xã, thị trấn theo chức
năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách để tổ chức thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá
nhân không thực hiện theo đúng quy định thì tạm dừng hoạt động và xử lý vi phạm
theo đúng quy định.
- UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện việc kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- Đ/c Trần Thanh Hải - UVBTV, Giám đốc Sở
NN&PTNT, phụ trách đơn vị Tam Dương (b/c);
- Đ/c Vũ Chí Giang - PCT UBND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, CPCT UBND huyện;
- CPVP HĐND&UBND huyện;
- Cổng TTĐT, Trung tâm VH-TT-TT huyện
(đăng tải);
- Lưu: Văn thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương
16-10-2021 14:05:43 +07:00

Lê Xuân Bình

