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Thực hiện Văn bản số 1846/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để chủ động ngăn 

chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng. 

Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; Quyết định sô 1047/QĐ- UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ thành lập cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Phú Thọ để 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an 

ninh, Trường Đại học Hùng Vương; 

 Trước những diễn biến mới và phức tạp về dịch bệnh COVID-19, trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện 01 ca dương tính với virut SARS-CoV-2 tại xã 

Kim Đức, thành phố Việt Trì. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng, cần thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng chống 

dịch. Sở Công Thương Phú Thọ yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị trên 

địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

- Thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ không thiết yếu, vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần theo Công điện số 

01/CĐ- UBND ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Văn bản số 

1846/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ. Riêng đối với 

các cơ sở kinh doanh hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được phép hoạt động kinh 

doanh phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, yêu cầu ban hành, 

niêm yết nội quy phòng, chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu 

trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ đảm bảo khoảng cách tiếp xúc là 2m 

… để người dân thực hiện và kiểm tra giám sát công tác phòng, chống  dịch 

bệnh COVID-19. 

Riêng đối với các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Việt 

Trì các quầy ăn, uống chỉ phục vụ khách mang đi, không phục vụ khách tại chỗ. 

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng 
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dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”, Với nội dung cụ thể: 

1) Hướng dẫn thực hiện đối với người lao động, người làm việc, người 

bán hàng trong thời gian làm việc tại khu dịch vụ: 

Người lao động, người làm việc, người bán hàng thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc theo Hướng dẫn về phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá do 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành. Ngoài ra, đối 

với người chế biến thức ăn, đồ uống, phục vụ ăn uống trong thời gian làm việc 

tại khu dịch vụ phải thực hiện các nội dung sau: 

        + Phải đeo khẩu trang, găng tay khi chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức 

ăn,thực phẩm, khách hàng. 

       + Không bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng (nếu có thể), giữ khoảng 

cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

        + Bố trí chỗ ngồi cho khách ăn, uống đảm bảo khoảng cách theo quy định. 

        + Yêu cầu, hướng dẫn khách hàng rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc 

dung dịch sát khuẩn tay trước, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

       + Tiến hành vệ sinh, khử khuẩn bề mặt bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt 

khách rời đi. 

2) Hướng dẫn đối với khách hàng: 

2.1. Không đến khu dịch vụ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, 

ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu 

của cơ quan y tế. 

2.2. Phải luôn đeo khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế và thải bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng (nếu là loại 

khẩu trang dùng 1 lần) vào thùng rác đúng nơi quy định. 

2.3. Giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh. Đối với khách hàng 

sử dụng dịch vụ ăn, uống cần giữ gìn vệ sinh, tránh ngồi đối diện, trò chuyện khi 

ăn, ăn xong rời đi ngay, tránh tiếp xúc không cần thiết. Đảm bảo khoảng cách 

khi ăn (theo quy định, ngồi so le). 

2.4. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch (theo quy trình rửa 

tay của Bộ Y tế) hoặc dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có mặt ở khu dịch 

vụ vào các thời điểm: trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho, hắt hơi, 

khi tay bẩn, sau khi tiếp xúc với các bề mặt có nhiều người tiếp xúc như lan can, 

nút bấm thang máy... 

2.5. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải, hoặc 

khăn tay, hoặc khăn giấy, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường 



3 

 

hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác 

đúng nơiquy định tại khu dịch vụ. 

2.6. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. 

2.7. Không khạc nhổ bừa bãi. 

2.8. Khi bản thân thấy có một trong các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ho, đau 

rát họng, khó thở ngay lập tức thực hiện những việc sau: 

a) Thông báo ngay cho người làm việc tại khu dịch vụ để được hướng dẫn 

và hỗ trợ . 

b) Hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh. 

c) Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của người có thẩm quyền của khu 

dịch vụ. 

3) Ngoài ra, còn phải thực hiện các nội dung khác theo Quyết định số 

2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy 

cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” 

và các quy định khác của trung ương, của tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 của tỉnh. 

4) Chủ động dự trữ nguồn cung hàng hóa nhằm đảm bảo ổn định thị 

trường trong các tình huống nhu cầu thị trường tăng đột biến; có phương án 

cung ứng hàng hóa các mặt hàng thiết yếu đến những nơi bị khoanh vùng 

cách ly phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khi có yêu cầu. 

- Báo cáo kịp thời tình hình cung cầu hàng hóa và khó khăn vướng mắc về 

Sở Công Thương để kịp thời giải quyết.  

Yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thực hiện để công 

tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Sở Công Thương sẽ thường xuyên 

kiểm tra các nội dung nêu trên. Đối với các cơ sở vi phạm không đảm bảo yêu 

cầu phòng chống dịch sẽ bị dừng hoạt động ./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Cục QLTT tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Báo Phú Thọ; 

- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; 

- GĐ, PGĐ (Ô Phương); 

- Lưu VT, QLTM. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
  

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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