
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO NINH BINH Dc 1p - TLr do - Hnh phüc 

S& /UBND-YT TP. Ninh Blnh, ngày tháng 9 näm 2021 
V/v trin khai thirc hiên mt s biên 
pháp phOng, chong djch Covid-19 
trên dja bàn thành phô Ninh Bmnh 

KIthgtri: 
- Thu truâng các phông, ban, dcm vj thuc thành phô; 
- Chü tch Uy ban nhân dan các phuèng, xä. 

Thirc hin Cong van so 584/UBND-VP6 ngày 10/9/202 1 cüa UBND tinh 
Ninh BInh ye vic triên khai thirc hin mt sO bin pháp phông, chng djch 
Covid-19 trén dia bàn tinh; 

D dam bâo yêu cu vira phông, chng djch bnh Covid- 19, vra phát trin 
kinh tê trong thi gian tiêp theo, UBNID thành phô thông nhât triên khai thirc 
hin các ni dung sau: 

1. V quãn 1, cách ly các dôi tuqng 

1.1. Vé Ihôi gian cdch ly 

Thii gian thrc hin each ly: 14 ngày, áp diing di vói each ly tp trung 
(F 1) và each ly tai nhà. 

1.2. Vê quán If', giám sat, cácli ly 

a) Nhii'ng ngtrb'i v Ninh Blnh tü tInh ngoài du phâi thirc hin khai báo 
y t theo quy djnh. Th?c hin giám sat, quail 1 ch.t chë ngui ye Ninh BInh 
tü các tinh, thânh phô, dja phuong (cap huyn) dang thirc hin giãn each xã hi 
theo Chi thj 16 dêu phái thrc hin cách ly tp trung 14 ngày. 

b) Dôi vói nguô'i di/vê Ninh Blnh tfr thành phô Ha Ni: Thirc hin cách 
ly y tê tp trung 14 ngày (tri'c nhth'zg tru'ô'ng hQp d'ic biçt). Can cir vào giây xác 
nhn cüa xâ/phuông noi km trñ và quy djnh phan vüng theo Chi thj so 20 ngày 
03/9/2021 cña UBND thành phô Ha Ni dê tiên hành sang 19c, diêu tra, phân 
1oi quãn 1 các dôi tugng nay nhu sau: 

- Di vó'i nhzTbig ngzthi v tfr Vàng 1 (vIing do): 

T chiTre cách ly tp trung tôi thiu 14 ngày, tInE tr ngày áp diing bin 
pháp cách ly, tiêp tiic cách ly tai  nha/no'i luu tru 14 ngày sau cách ly y tê tp 
trung; Lay mu xét nghim Sars-CoV-2 tôi thiêu 4 lan vào các ngày: ngày 1, 
ngày 7, ngày 14 và ngày 28 ciia toàn b giai don cách ly hoc ngay khi dôi 
tiIçYng dang thirc hin cách ly có triu chung nghi ngi mac bnh. 

- Do'i vó'i nhCmg ngu'ô'i tz'c Vàng 2 (yang da cam) và Yang 3 (yang xanh): 

To chuc cách ly tp trung ti thiu 14 ngày vào khu virc khác vi ngm'Yi 
ye tr vüng 1 (vüng dO); Lay mu xét nghim Sars-CoV-2 tôi thiêu 2 lan vào các 
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ngày 1 và ngày 14 cUa giai don each ly hoc ngay khi di tuç1ng dang thrc hin 
each ly có triu chirng nghi ng mac bnh. 

c) Các trirong hçrp dc bit 

- Di vói nhU'ng truông hgp di Cong tác/v cong tác theo nhirn vi Quc 
gia, nhim vi cüa Trung uo'ng, dã tiêm day dü 2 müi vaccine, có bin pháp kim 
soát djch chit chê thI chi thirc hin 1y mu xét nghim RT-PCR và không phãi 
thrc hin cách ly. Nhtng truông hçp di cong tác ra tinh ngoài khác theo chi dto 
cüa Lãnh dao  tinh, Ban Chi dao  phông, chng Covid-19 cüa tinh, sê can cü 
thông tin diêu tra djch tê h9c dê quyêt djnh thc hin bin pháp phü hçp cho 
ttrng ngui. 

- Di vi nhuing trithng hcip (chuyên gia, nguñ v lam vic, cong tác... 
dã duçc sr cho phép cüa UBND tinh) tü các tinh, thânh ph dang thirc hin giân 
cách xã hi, có chiirng nhn tiêm dü 02 müi vaccine phông COVID-19 và có 
giây xét nghim RT- PCR am tInh trong vông 72 gi tInh ti.ir thñ diem 1y mu 
den thai diem ye Ninh BInh thI không phâi thrc hin cách ly tp trung và chi 
thuc hiên tir theo dOi sirc khóe, phái lam vic, an, tii khu vrc riêng, hn chê 
tip xüc vi nguôi khác. Khi ye Ninh BInh phài thirc hin xét nghim ngay RT-
PCR hoãc xet nghiêm nhanh khang nguyen, viêc xet nghiêm nay duo'c thuc hiên 
03 ngày/lân cho den hêt ngày thu 14 tInh tr khi bat dâu ye Ninh BInh. 

- Di vi nhtng nguèi di khám, chüa bnh tri v Ninh BInh ma vn cn 
phãi chàm soc y tê thI tO chirc cách ly yté ti co' s& y tê. TriRng hçp bnh nng, 
him nghèo duçic co quan y té xác nhn thI tO chüc cách ly ti nhà nhu'ng chInh 
quyn co s& phái giám sat chat chë qua trInh thirc hin cách ly. 

- Nhffiig truè'ng hçip khác phâi báo cáo Ban Chi do thành ph d xin kin 
chi dio cüa UBND tinh, Ban Chi dao  phông, chOng djch Covid- 19 cüa tinh. 

2. Vê hott dng kinh doanh, djch viii 

2.1. Cho phIp hoit d5ng tth 4ii các hoçit d3ng, kinh doanh, djch vi 
kliông thilt yèu tà oohoo, ngày 11/9/2 021, tnt: 

- Các hott dng tii khu du ljch, dim du ljch, di tIch; 

- Các hot dng nghi 1 ton giáo, tin nguO'ng trên 20 ngixèi; 

- Các hott dng th diic, th thao tp trung trên 20 nguii. 

- L hi, Karaoke, vu tru&ng, quán Bar, các loai  hInh massage ttm quit, 
xOng ho'i, xoa bóp, barn huyt) game online, trô chai din ti:r (quán internet), 
phông trá có giao lu'u van ngh, bi-a, rp chiêu phirn, be bai; 

- Các quán hang phiic v an, ung tai  via he, khu v1rc cOng cong; 

- Các nhâ hang, quán an ung, giâi khát, quánbia... tai  tuyn dithng Trân 
Nhân Tong (du?mg vành dai) và tuyen dix&ng Nguyen Minh Không (dung DT 
477) thuc dja bàn thành phô (do day tuyên du'ông tránh cia thành phó, luii 
lup'ng xe ngoài tinh qua lgi nhiêu, nguy cc lay lan dfch bnh là rat cao,). 
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- Hoat dng chi khách, xe hcip dng tir Ninh BInh di các tinh có ca 
nhiêm cong dông và nguçYc 1ti. Xe khách du&ng dài drng don, trã khách tai 
Ninh BInh. Dôi vOi lái xe den giao hang hóa, vn chuyên tai  Ninh BInh phâi xét 
nghim nhanh kháng nguyen. 

- Các hoit dng khác thrc hin theo các quy djnh dã ban hành cüa 
UBND, Ban Chi dto phông, chông dch cüa tinh và thành ph& 

2.2. Yêu ciu 

- Dch vii phiic v11 an, ung, giãi khát chi duçc phiic vi1 s luqng khách 
không qua 50% so bàn; các dch v cat toe, gi dâu, gym, spa, thm m chi 
duçic phic vij so 1uçng khách không qua 50% cong sut. Không phyc vi di 
vó'i khdch trên các xe du'àng dài ye iii' nhfrng tinh, thành ph Co ca nhiêm 
c3ng dông. 

- Các co sTi djch vii, kinh doanh, phiic v khi hoat dng tth lai  phái thrc 
hin nghiêm thông dip 5K và các bin pháp ye phông, chông djch Covid-19 
theo quy djnh. Ngui dirng dâu các do'n vj, Co sâ kinh doanh djch vi1 phãi chju 
trách nhiin truó'c pháp 1ut ye vic tuân thu các quy djnh ye phông, chông dch 
Covid-19. 

3. Tip tVc han ch t chuc các hoat  dng tp trung dông ngui không cn 
thiêt (trén 20 ngui); thirc hin nghiêm vic deo khâu trang khi ra ngoài nhà, giu 
khoãng cách gi€ia nguO'i vi ngithi tai  các dja diem cong cong. 

4. To chfrc thu'c hiên 

4.1. Phàng Van hóa và Thông tin, Trung tam Van hóa - The thao và 
Truyên than/i than!, phô 

- To chñc thông tin, tuyên truyên các ni dung tai  van bàn nay trên Trang 
Thông tin din ti thành phô, Dài Truyên thanh thành phô, Dài Truyên thanh 
phuing, xA và các phuang tin thông tin dai  chi1ng khác. 

- Thurng xuyen cap nht, thông tin nht các dja phuang cO djch Covid- 19 
trong cong dong trên Trang thông tin din tü thành phô dê các to chüc, cá nhân 
và toàn the nhân dan biêt và thixc hin áp ding các bin pháp each ly, phông 
chong djch theo quy djnh. 

4.2. Phbng Ytê, Trung tam Ytlthành p!i 

- Giao Trung tam Y t chü tn, phi hp vi PhOng Y t thuOng xuyên cp 
nht các dja phuo'ng có djch Covid- 19 trong cong dông (vüng do) trên Website 
"soyteninhbinh.gov.vn" thông báo cho các phông, don vi cO lien quan, UBND 
các xA, phuO'ng dê biêt va thirc hin áp diing các bin pháp each ly, phOng chông 
djch theo quy dnh. DOng thai niêm yet tai  các chôt kiêm soát djch cüa thành 
phô dé 1irc lu'ç'ng trirc chôt nàm bat, triên khai thrc hin kjp th'ii. 

- Trung tam Y t chü tn tham mini xác nhn tInh trng ngithi bnh: di 
vói ngu'i di khám, chQa bnh tr ye Ninh BInh và nhüng ngtthi mac bnh nng, 
hiêm nghèo dé áp diing bin pháp cách ly phü hçp (ngzthi can chain soc y té thI 
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cách ly tgi cci so' y té', ngzthi bnh niing, hié'm nghèo thl t chik cách ly tgi nhà 
nhu'ngphái giám sat chit chë qua trInh tht'c hin cách ly). 

- Di vi d& tuçlng thuc truèng hc'p dc bit khác, giao Trung tam Y t 
tiêp nhn, tham muu báo cáo UBND, Ban Chi dio thành phô. 

4.3. Cong an lhành ph 

Tiêp tiic phi hçip vi UBND các xã, phuông trong hot dng kim tra 
viêc chap hành các quy djnh phông, chông djch cüa các tp the, ca nhân kinh 
doanh djch vi trên dja bàn; xir 1 nghiêm các tmng hgp vi phim theo quy djnh. 

4.4. Uy ban nhân dan cácphu'àng, xii 

- To chrc thông tin, tuyên truyn các quy djnh cüa tinh, cüa thành ph v 
cong tác phông, chông djch den các khu dan cu, ti tirng nguôi dan trên dja bàn, 
dc bit là các quy djnh ye áp diing các bin pháp quán l, giám sat, cách ly các 
dôi tuçrng di ye tr vüng djch. 

- PMi hcp vói Trung tam Y t trong vic chI do Trtm Y th phân loi, 
giárn sat và áp diing bin pháp cách ly phü hgp, dt'ing quy djnh cho dôi tuçmg 
di/vê tir viing djch. 

- Can cuir thông tin v các dja phuang thuc vüng dO (co djch Covid-19 
trong cong dOng) trên Wesite "soyte.ninhbinh.gov.vn"; thrc hin cp nht, 
thông báo danh sách các dija phuo'ng nàytOi các ca s& phçic vi an uông trên dja 
bàn, yêu câu các Ca sâ niêm yet tti dja diem kinh doanh die thirc hin. 

- Thuè'ng xuyên kim tra, giám sat vic chp hành các quy djnh phông, 
chông djch cüa các tp the, cá nhân kinh doanh djch v1i trên dija bàn; xi~ l 
nghiêm các trurng hgp vi pham theo quy djnh. 

- Thirc hin giám sat chat chë, theo dung quy djnh di vó'i các truO'ng hçip 
cách ly ti nhà, nai luu trü, dc bit là các tnring hcip bnh nng, hiêm nghèo. 

Yêu cu Thu tru&ng các phông, ban, dan vj, Chü tjch UBNID các xà, 
phuing can cur chi1rc näng, nhim vii duçc giao nghiêm tuiic chi do triên khai 
thuc hiên các ni dung trén, chju trách nhim truóc UBND, Chü tjch UBND 
thành phô ye vic thirc hin cong tác phOng, chOng djch dôi vi 1mb virc, dja 
phuo'ng phi trách. 

Giao phOng Y th chü trI theo döi, dOn dc, kim tra, tng hçip tInh hInh, báo 
cáo kjp thO'i UBND, Ban Chi do phông, chông djch thành phô theo quy djnh./. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- ThrOng trrc Thành üy; 
- Thumg tric HDND thành ph& 
- Lãnh do UBND thành ph; 
- Thànli viên BCD thãnh ph; 
- Luu: VT, YT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

JJinh Thi M5 Hanh 
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