ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ĐẤT ĐỎ

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

Số: 126 /UBND-VP

Thị trấn Đất Đỏ, ngày 30 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn thị trấn.
Kính gửi:
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Trưởng 09 khu phố
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại cuộc họp ngày
30/3/2020. Để đảm bảo ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị
trấn. Ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị:
Các cơ sở, dịch vụ: Karaoke, nhà hàng, của hàng kinh doanh ăn uống,
Massage, cơ sở vật lý trị liệu, tiệm làm đẹp, tiệm cắt tóc, uốn tóc, nail, các tụ
điểm vui chơi, giải trí tạm dừng hoạt động từ 00 giờ, ngày 28/3/2020 đến hết
ngày 15/4/2020 (cho đến khi có thông báo mới).
Riêng đối với các quán bán thức ăn, nước uống có nhu cầu bán mang về
phải làm bảng cam kết không để bàn ăn, uống, phải thực hiện khoảng cách tối
thiểu 2m giữa người với người, không tụ tập từ 10 người trở lên; lưu ý: khi đoàn
đến kiểm tra nếu thấy để bàn ghế sẽ tạm giữ và xử phạt theo Nghị định
176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành
chính trong lĩnh vực y tế.
Đối với các phòng làm việc của cán bộ, công chức có trên 05 người phải
chia qua các phòng làm việc khác. Đối với bộ phận một cửa sắp xếp công dân
ngồi cách nhau 2m, không tập trung nhiều công dân trong phòng; cán bộ, công
chức bộ phận một cửa luân phiên tiếp nhận hồ sơ, không nhất thiết tập trung đầy
đủ, đảm bảo phòng làm việc thông thoáng, sạch sẽ.
Tiếp tục đo thân nhiệt, sát khuẩn cho tổ chức và công dân đến liên hệ,
nhắc nhở công dân đeo khẩu trang, đối với những trường hợp thân nhiệt trên 37
độ phải ghi họ, tên, địa chỉ chuyển danh sách về trạm y tế theo dõi.
Cán bộ, công chức khi ra khỏi Tỉnh phải xin phép Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch UBND thị trấn đồng thời cách ly tại nhà 14 ngày.
Cán bộ, công chức các ban ngành, đoàn thể vận động người thân không tổ
chức các tiệc sinh nhật, cưới, hỏi…nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh (trong
đợt cao điểm).
Yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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