UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7026 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường các biện
pháp cảnh giác nguy cơ
bùng phát dịch trong dịp Lễ,
Tết sắp đến.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, trên thế giới dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở
các quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi ngày ghi nhận trên 500.000 ca mắc và hàng
ngàn trường hợp tử vong do bệnh này. Biến chủng Omicron đã xuất hiện ở 4 châu
lục và ít nhất 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận các trường hợp biến
chủng Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Omicron là chủng đáng quan
ngại do làm tăng nguy cơ tái nhiễm, khả năng lây lan nhanh hơn 3,2 lần so với
chủng Delta. Ở nước ta, trong tuần qua, cả nước ghi nhận trên 15.000 ca mắc mới
mỗi ngày; Số người tử vong do Covid-19 cũng đang có dấu hiệu tăng. Trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận, các ổ dịch cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ ca chuyển nặng, tử
vong giảm nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương và người
dân, doanh nghiệp trong thời gian qua.
Thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện giải pháp thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn 2 (từ ngày 16/12/2021), hoạt
động xã hội trở lại bình thường; dự kiến trong dịp lễ, tết sắp đến, người dân giao
lưu, đi lại sẽ tăng cao, đây là nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại khi biến chủng
Delta còn lây lan với tốc độ nhanh, biến chủng Omicron lan rộng trên thế giới.
Để chủ động kiểm soát, không để bùng phát dịch Covid-19 trong những
ngày nghỉ Lễ, Tết, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, Ủy ban nhân dân
tỉnh yêu cầu:
1. Các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn thể Nhân dân tiếp tục tự giác, tự
nguyện, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính
phủ, các Bộ, ngành, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó lưu ý thực hiện tốt
các nội dung sau:
a) Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ
quan, đơn vị, công sở và các hoạt động giao thông, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,
chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích, … nơi tập trung đông người. Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo rà soát, xây dựng kế hoạch và triển
khai thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch
số 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị
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quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về các biện pháp thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận. Đối với sự kiện có tập trung đông người phải có kế hoạch và thực hiện các
biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo phụ lục đính kèm.
b) Thực hiện Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng
Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp
trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch covid-19; Ngoài các
biện pháp hành chính phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 6744/KHUBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh, bổ sung áp dụng các biện pháp tại tất cả
các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh đến ngày 20/02/2021, cụ thể:
- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở Karaoke, quán bar, vũ trường, trò
chơi điện tử.
- Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, nơi công cộng; hoạt động
chiếu phim; khu vui chơi trẻ em có các dịch vụ nhà banh, hồ bơi; hội chợ xuân,
chợ đêm du lịch: hạn chế số người tham gia, đảm bảo số lượng tập trung không
quá 20 người trong cùng một thời điểm, đồng thời thực hiện giãn cách ít nhất 02
mét cho mỗi nhóm (không quá 3 người); tuân thủ quy định 5K. Khu vực cấp 3,
cấp 4 dừng hoạt động.
- Đối với hoạt động đón khách tham quan tại các điểm du lịch, điểm di tích:
khu vực có dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thực hiện đón tiếp, phục vụ không quá 20
người/đoàn, thực hiện giãn cách ít nhất 02 mét cho mỗi nhóm (không quá 3
người); tuân thủ quy định 5K. Khu vực cấp 3, cấp 4 dừng hoạt động.
c) Mỗi người luôn ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch, đặc biệt là hạn chế đến nơi có tập trung đông người; khi đến các nơi tập
trung đông người (nơi công cộng, trên chuyến xe khách) phải thực hiện tốt 5K
như: khai báo y tế, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách; hạn chế bắt tay; khi tiếp
khách nên tổ chức ở nơi có môi trường thông thoáng, lau chùi khử khuẩn các khu
vực khách có tiếp xúc; trường hợp thực hiện cách ly y tế phải tuân thủ nghiêm các
quy định về phòng, chống dịch để bảo vệ cá nhân, gia đình và cộng đồng.
2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo lĩnh vực nhiệm vụ được giao và
địa bàn phụ trách, chủ động triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện giải pháp
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn 2; đánh
giá mức độ nguy cơ sát thực tế, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để kiểm
soát dịch, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định sản xuất, kinh doanh; tổ chức lấy ý
kiến của doanh nghiệp, người dân về các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả
và sản xuất kinh doanh an toàn để đề xuất điều chỉnh phù hợp. Đồng thời tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch trong dịp lễ,
tết, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức chiến dịch giám sát, kiểm
soát nguy cơ dịch tại địa phương trong các dịp lễ, tết sắp đến (Nội dung cơ bản
gồm: (1) Truyền thông, tư vấn về phòng chống Covid-19; (2) Quản lý người
đến/về từ vùng có dịch Covid-19; (3) Tổng rà soát để tiêm phòng vắc xin phòng
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Covid-19 cho các đối tượng chưa được tiêm; (4) Xét nghiệm tầm soát cho người
nguy cơ cao, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng và xử lý ổ dịch; (5) Chăm sóc và
điều trị người mắc Covid-19; (6) Kiểm tra tuân thủ cách ly y tế; (7) Hỗ trợ hộ gia
đình khó khăn do dịch Covid-19. Huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng
lưới các tình nguyện viên, “Thầy thuốc đồng hành”, người bệnh Covid-19 đã bình
phục, y tế tư nhân,... cùng tham gia các hoạt động tư vấn, điều trị, chăm sóc, quản
lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà.
4. Sở Y tế: tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19 theo
chỉ đạo của Bộ Y tế theo Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021; Trong đó
khẩn trương rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19,
Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng trên địa bàn
tỉnh; cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục
phòng hộ cá nhân; đảm bảo ô-xy từ tuyến cơ sở xã, phường, thị trấn đến bệnh
viện các tầng 1, 2, 3. Tiếp tục đầu tư nguồn lực để mở rộng, tăng cường năng lực
hồi sức tích cực theo Đề án số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ Y tế; huy
động các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân tham gia điều trị Covid-19 và thực hiện
“mục tiêu kép” vừa triển khai khám chữa bệnh thông thường, vừa tham gia điều
trị, hồi sức tích cực Covid-19; sẵn sàng điều động lực lượng hỗ trợ cho các địa
phương có nhiều ca mắc, có diễn biến phức tạp.
5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các cơ quan thống tấn,
báo chí và các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh truyền thông thống nhất
nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
theo nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + công nghệ +
đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”.
Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến, triển
khai thực hiện./.
(Kèm theo nội dung thực hiện phòng, chống dịch khi tổ chức sự kiện)

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

Trần Quốc Nam
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NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI
1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức:
- Lập kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch, trình cơ quan thẩm quyền.
- Tổ chức cho người tham dự khai báo y tế trên giấy để sàng lọc, có kế
hoạch thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2; đồng thời tạo mã QR trên ứng dụng
PC-COVID tại cổng ra vào nơi tổ chức sự kiện.
- Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người đến từ khu vực dịch ở cấp
độ 3, cấp độ 4 và những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao, nguy cơ rất
cao trong danh mục kèm theo Công văn số 6484/UBND-VXNV ngày 27/11/2021
của UBND tỉnh.
- Tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào cuộc họp/sự kiện cho người tham dự.
- Phòng, hội trường, địa điểm tổ chức sự kiện phải đảm bảo thông thoáng.
Ưu tiên sử dụng thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng điều hòa nếu có thể.
- Bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp; đặt biển tên và thông báo trước các vị
trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần
thiết.
- Chuẩn bị đủ khẩu trang.
- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử
dụng, xà phòng tại các khu vệ sinh.
- Kịp thời thông báo cho các cơ sở y tế các trường hợp có biểu hiện sốt,
ho, khó thở và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
- Vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn
cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp,
khu vệ sinh, mặt bàn, các nút bấm điều khiển,...sau mỗi ca họp hoặc khi cần thiết.
- Bố trí nước uống dùng riêng cho từng người, suất ăn riêng (nếu có); đảm
bảo giãn cách phù hợp khi sử dụng phòng ăn tập thể.
- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện
và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.
- Tăng cường thông khí phòng họp bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử
dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng họp, cuối buổi họp phải mở cửa
phòng họp tạo sự thông thoáng.
- Bố trí phòng cách ly khi có trường hợp sốt, ho, khó thở trong thời gian
họp. Kịp thời thông báo cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố nơi tổ chức để xử
lý dịch.
- In và phát các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 khi cần thiết.
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- Nếu bố trí phương tiện đưa đón đại biểu, phải tuân thủ các biện pháp đảm
bảo an toàn trên các phương tiện giao thông công cộng.
- Bố trí người kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống
dịch.
2. Trách nhiệm của người tham gia và người tổ chức cuộc họp/sự kiện
- Tuân thủ đầy đủ hướng dẫn và quy định của Ban tổ chức.
- Khai báo y tế trên giấy nộp Ban tổ chức và khai báo qua ứng dụng PCCOVID.
- Không đến tham dự khi đang trong thời gian cách ly y tế hoặc có các biểu
hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự, trừ khi phát biểu.
- Ngồi đúng vị trí được sắp xếp,
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, đặc
biệt trước khi vào cuộc họp/sự kiện và sau khi ra về.
- Hạn chế bắt tay, đập tay nhau.
- Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi
- Thông báo kịp thời với ban tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở./.

