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Số:               /UBND-VP 

V/v điều chỉnh một số biện pháp 
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đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi: 
 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 5551/UBND-KGVX ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm 

bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Căn cứ tình hình thực tiễn 

diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, như sau: 

1. Các nội dung không được hoạt động, hoặc hoạt động nhưng phải tuân thủ 

điều kiện tại các Cấp độ dịch, bao gồm: 

1.1. Cấp độ 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) 

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, mát-xa, quán bar, 

internet, trò chơi điện tử. 

- Các dịch vụ spa - làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể 

bơi trong nhà, các điểm vui chơi, làm tóc,... được phép hoạt động; tuy nhiên phải 

đảm bảo giãn cách trên 2m2/người và không quá 50% công suất. 

1.2. Cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) 

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, mát-xa, quán bar, 

internet, trò chơi điện tử. 

- Các dịch vụ spa - làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể 

bơi trong nhà, các điểm vui chơi, bi-a, làm tóc,... được phép hoạt động; tuy nhiên 

phải đảm bảo giãn cách trên 2m2/người và không quá 50% công suất. 

- Đối với hội nghị, các hoạt động của bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu 

phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao: Đảm bảo dưới 

30 người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà (dưới 150 người nếu 100% 

người tham dự tiêm đủ hai mũi vắc xin); dưới 50 người tham gia hoạt động tập trung 

ngoài trời (dưới 300 người nếu 100% người tham dự tiêm đủ hai mũi vắc xin). 

- Hoạt động với 50% công suất đối với vận tải hành khách công cộng đường 

bộ, đường thủy nội địa; hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hoạt 

động bán hàng rong, vé số dạo.  

1.3. Cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam) 
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- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ: karaoke, mát-xa, quán bar, 

internet, trò chơi điện tử, bi-a. 

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao 

như dịch vụ spa - làm đẹp, phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể bơi trong 

nhà, các điểm vui chơi, làm tóc (trừ cắt tóc),... 

- Dừng hoạt động tập trung đông người, vận tải hành khách công cộng đường 

bộ, đường thủy nội địa; bán hàng rong, vé số dạo...; 

- Hạn chế các hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; nghỉ dưỡng, 

khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; đối với hội nghị, các hoạt động của bảo tàng, 

triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao,…đảm bảo dưới 20 người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà 

(dưới 100 người nếu 100% người tham dự tiêm đủ hai mũi vắc xin); dưới 30 người 

tham gia hoạt động tập trung ngoài trời (dưới 200 người nếu 100% người tham dự 

tiêm đủ hai mũi vắc xin). 

- Dừng phục vụ trực tiếp của nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống.  

- Tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Giảm 50% số người làm việc tại các cơ quan công sở (trừ các cơ quan, đơn 

vị đã có 80% cán bộ, công chức, viên chức tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19). 

- Đối với người dân: Hạn chế đến các địa bàn có dịch ở cấp độ thấp hơn nếu 

không cần thiết; hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người. 

1.4. Cấp độ 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ):  

- Dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao: 

karaoke, mát-xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, bi-a; dịch vụ spa - làm đẹp, 

phòng tập gym, câu lạc bộ thể dục trong nhà, bể bơi trong nhà, các điểm vui chơi, 

làm tóc (trừ cắt tóc),... 

- Dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bảo tàng, triển lãm, 

thư viện, rạp chiếu phim; cơ sở, điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể 

thao; hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.  

- Dừng các hoạt động tập trung đông người; vận tải hành khách công cộng 

đường bộ, đường thủy nội địa; các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham 

quan du lịch.  

- Dừng phục vụ trực tiếp của nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống.  

- Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối: được 

phép hoạt động với mật độ trên 2m2/người và không quá 10 người tại cùng một địa 

điểm trong nhà (mật độ trên 2m2/người và không quá 20 người tại cùng một địa điểm 

ngoài trời). 

- Tổ chức dạy học trực tuyến. 

- Giảm 50% số người làm việc tại các cơ quan công sở (trừ các cơ quan, đơn 

vị đã có 80% cán bộ, công chức, viên chức tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19). 

- Đối với người dân: Hạn chế đi lại, không tham gia các hoạt động tập trung 

đông người; nếu đến các địa bàn có cấp độ dịch thấp hơn thì phải tuân thủ các quy 

định về tiêm chủng, xét nghiệm và cách ly. 
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2. Các nội dung không nêu tại Văn bản này được phép hoạt động bình thường 

theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có 

thẩm quyền ban hành. 

- Thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại Văn bản này được 

thực hiện từ 13 giờ 30’ ngày 30/11/2021. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả đánh giá cấp độ 

dịch trên địa bàn cấp xã (tại báo cáo tình hình dịch Covid-19 hàng ngày của huyện) 

để có biện pháp quản lý, thích ứng phù hợp; tăng cường công tác quản lý, giám sát 

việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo đúng quy định; triển khai thực hiện 

kiểm soát chặt chẽ, áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đối với người 

đến/ trở về từ vùng có dịch trong và ngoài tỉnh tại mục 2, Văn bản số 2158/UBND-

VP, ngày 04/11/2021 của UBND huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- TT HU, TT HĐND huyện;        

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đ/c UV BTV HU; 

- TV BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Như trên; 

- Đài TTTH huyện, Trang TTĐT (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, HC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Sáu 
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