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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƢƠNG

Số:3154 /UBND-VP
V/v thực hiện một số biện
pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn thành
phố Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 28

tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tuớng Chính phủ
về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình
hình mới và Tờ trình số 116/TTr-SYT ngày 28/8/2020 của Sở Y tế về việc áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn
thành phố Hải Dương. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Dương, cụ thể
như sau:
1. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thật cần thiết;
được ra ngoài tập thể dục nhưng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m và
không được tụ tập tại khu công viên, quảng trường, vườn hoa; thường xuyên rửa
tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; nhất thiết phải đeo khẩu trang khi
ra ngoài.
2. Không tổ chức các lễ hội, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung
đông người.
3. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết
yếu như: Các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, xông hơi, massage, karaoke,
quán bar, vũ trường, phòng game, trò chơi, rạp chiếu phim, phòng tập gym…
4. Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ (trừ các cơ sở dịch vụ tại
mục 3 văn bản này) được hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm an toàn phòng,
chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố
trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn
cách khi tiếp xúc. Riêng quán ăn không phục vụ ăn/uống tại chỗ.
5. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh được
hoạt động trở lại bình thường nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an
toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và chỉ được
chở tối đa 50% công suất chở của phương tiện; hành khách và lái xe phải đeo
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khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng/dung dịch sát khuẩn tay cho
hành khách.
6. Nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động bình thường và phải thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.
7. Các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố vẫn duy trì, các chốt ở
các huyện không còn nguy cơ thì tạm dừng hoạt động.
8. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở trên địa bàn thành phố
Hải Dương chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị
một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không để đình trệ
công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp
luật và các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Các qui định trên được thực hiện cho đến khi có thông báo mới./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (30).
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