
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:            /UBND-VP
V/v áp dụng bổ sung một số biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 
trong tình hình mới

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

Hải Dương, ngày       tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố Hải Dương liên tục phát 
sinh các ổ dịch phức tạp với 42 ca bệnh. Trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, 
chưa rõ nguồn lây; nhiều ca có biểu hiện ho sốt được phát hiện muộn khi đã tiếp 
xúc với nhiều người; một số ca có lịch trình di chuyển phức tạp, đi về từ tỉnh 
ngoài, huyện ngoài có dịch đến những nơi đông người, cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống làm lây lan dịch bệnh trong các cụm dân cư, trường 
học...nhất là tại các phường nội thành, đông dân cư. Tính chất dịch bệnh ngày càng 
phức tạp, khó lường. UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hải Dương 
đã có nhiều văn bản tuyên truyền, áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng 
chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ. 

Căn cứ Công văn số 4218/UBND-VP ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương. Để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Chủ 
tịch UBND thành phố Hải Dương áp dụng bổ sung một số biện pháp phòng chống 
dịch COVID-19 như sau:

1. Người ho sốt, người từ tỉnh ngoài, vùng có dịch về thành phố (kể cả người 
Hải Dương trở về), phải khai báo ngay với Trạm Y tế xã, phường hoặc Tổ COVID 
cộng đồng (qua điện thoại và người giám hộ nếu là trẻ em, người già, yếu). Thời 
gian khai báo chậm nhất là 01 giờ đồng hồ kể từ khi phát sinh ho, sốt hoặc khi về 
địa phương (có danh sách các Trạm y tế kèm theo). Trong thời gian khai báo 
không ra khỏi nhà cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch các phường, xã.

2. Áp dụng các biện pháp sau trong thời gian 14 ngày kể từ 0 giờ 00 ngày 
18/11/2021:

- Tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi (kể cả dịch vụ tại các Trung tâm tiệc 
cưới). Việc tổ chức tang lễ không tập trung quá 30 người trong cùng thời điểm, 
không quá 05 người/đoàn viếng, thực hiện nghiêm 5K.

- Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự. Các khu 
vực công cộng, vườn hoa, công viên, các khu vui chơi, giải trí không tập trung quá 
10 người trong cùng thời điểm; không sử dụng các dụng cụ tập luyện dùng chung ở 
nơi công cộng và phải tuyệt đối tuân thủ 5K.
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- Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà; 

dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, tập gym, yoga; quán game, quán internet, quán bi-a; 
phòng trà có tổ chức hát giao lưu văn nghệ…

- Đối với các phường nội thành đang có các ổ dịch hoặc nguy cơ cao gồm: 
Ngọc Châu, Bình Hàn, Cẩm Thượng, Nguyễn Trãi, Thanh Bình, Tứ Minh, Quang 
Trung, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nhị 
Châu, Tân Bình tạm dừng các hoạt động bán hàng, phục vụ tại chỗ đối với các 
hàng, quán, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; chỉ được phép bán hàng 
mang về đến 21h hằng ngày.

3. Giao UBND các phường, xã:
- Chỉ đạo lực lượng chức năng, Trưởng thôn, khu dân cư có trách nhiệm 

quản lý người từ nơi khác về địa phương trên từng địa bàn thôn, khu dân cư.
- Thực hiện rà soát các Nhà văn hóa hoặc địa điểm khác nếu đủ điều kiện, 

báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố (qua Trung tâm Y tế) để thí điểm làm nơi cách ly 
tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm cho người từ địa phương có cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 
trở về. 

- Chủ động đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố tầm soát xét nghiệm SARS-CoV-
2 định kỳ các khu vực tập trung đông người, khu vực có nguy cơ cao theo hướng 
dẫn chuyên môn của ngành y tế như: cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, bến 
xe,… các đối tượng nguy cơ cao như: ho sốt cộng đồng, lái xe đường dài, lái xe 
dịch vụ…

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cách ly tại nhà, xử lý, báo cáo ngay các 
trường hợp vi phạm để đưa đi cách ly tập trung.

4. Các Đoàn kiểm tra thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy 
định phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, doanh nghiệp, 
chợ, siêu thị, cơ quan, công sở… và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch các phường, xã, Tổ COVID cộng đồng.

5. Các nội dung và biện pháp khác không nêu tại văn bản này, tiếp tục thực 
hiện theo Công văn số 4094/UBND-VP ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh và Công 
văn số 2727/UBND-VP ngày 09/11/2021 của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, 
UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND, BCĐ PCD tỉnh (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ tp;
- Như trên;
- Đài phát thanh; Trang TTĐT tp;
- CVP HĐND&UBND;
- Lưu: VT, Phương (01b).

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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