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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lưu ý một số biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 theo hướng
dẫn của Bộ Y tế nhằm phục vụ lễ hội
an toàn, hiệu quả.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Căn cứ Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc
ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.
Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về Tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe
Thái" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội
Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc
thang Mù Cang Chải năm 2022; Công văn số 2707/UBND-VX ngày 24/8/2022
của Ủy ban nhân dân về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Lễ
đón Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái";
Để đảm bảo các sự kiện trên diễn ra an toàn, hiệu quả; Sở Y tế kính gửi
một số lưu ý trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn
của Bộ Y tế tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT như sau:
1. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân,
khách du lịch, người tham gia sự kiện chủ động tham gia vào công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19. Khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi
công cộng.
2. Các đối tượng bắt buộc phải đeo khẩu trang trong thời gian diễn ra
sự kiện bao gồm:
- Người có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc
nghi ngờ mắc bệnh COVID-19.
- Khách du lịch/ người đến từ các khu vực công bố cấp độ dịch mức độ 3
hoặc mức độ 4 (trừ trẻ dưới 5 tuổi).
- Khi sử dụng các phượng tiện giao thông công cộng, áp dụng với: hành
khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng,
nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại nhà ga, bến xe, bến tàu,
nhà chờ khi tiếp xúc trực tiếp với hành khách.
- Tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối áp dụng đối với các đối
tượng khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng như: Nhân viên phục vụ, người
quản lý, người lao động.
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- Tại nơi có không gian kín, thông khí kém (quán bar, vũ trường, karaoke,
cơ sở dịch vụ xoa bóp, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống, phục vụ tại chỗ, rạp chiếu phim, nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu,
trường quay) áp dụng đối với các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
như: Nhân viên phục vụ, người quản lý, người bán hàng, người lao động.
- Tại cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người (các
công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày; khu du lịch, khu
vui chơi, giải trí; sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao; lễ cưới, lễ tang, lễ hội, hội
chợ) áp dụng đối với các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và người
tham dự như: Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động, người bán
hàng.
3. Đối với các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, … đơn vị cung
cấp dịch vụ trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Đảm bảo 100% các cơ sở bố trí nơi thuận tiện để rửa tay, dung dịch sát
khuẩn tay.
- Thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với các trường
hợp có triệu chứng nghi ngờ, kịp thời sàng lọc và quản lý các trường hợp Dương
tính SARS-CoV-2 theo quy định.
- Yêu cầu toàn bộ nhân viên phục vụ, người quản lý, … đảm bảo đeo
khẩu trang và khử khuẩn trong quá trình làm việc và phục vụ, theo hướng dẫn đã
nêu tại mục 2./.
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