ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ
Số:2000 /UBND-YT
V/v cho phép nới lỏng một số hoạt
động trong phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Hà, ngày 20 tháng 9 năm 2021

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn

Thực hiện Văn bản số 4486/UBND-VX ngày 19/9/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc cho phép nới lỏng một số hoạt động trong phòng, chống dịch Covid19, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo, như sau:
1. Từ 5h00” ngày 20/9/2021 các phòng tập gym, yoga, thể dục, thể thao, dạy
múa, bể bơi được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng
chống dịch như: Đo thân nhiệt người đến tập; chia các ca tập để hạn chế đông
người, trong một thời điểm không được tập trung quá 20 người; khoảng cách ít
nhất 1m giữa những người tập; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn thiết bị máy móc,
dụng cụ hỗ trợ người tập; bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại cửa ra vào và yêu cầu
khách sát khuẩn tay ít nhất 2 lần (khi đến và trước khi về).
2. Đối với các dịch vụ nêu trên, chủ cơ sở phải tạo mã QR-code và yêu cầu
khách đến bắt buộc phải khai báo y tế điện tử, check mã QR-code. Nếu không thực
hiện đúng các quy định, để xảy ra hậu quả liên quan đến dịch Covid-19, chủ cơ sở
hoàn toàn chịu trách nhiệm.
3. Đề nghị công an huyện, các xã và thị trấn tăng cường nắm bắt thông tin,
quản lý tốt người dân tại các địa phương.
4. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số
4319/UBND-VX ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh.
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ ý kiến chỉ đạo triển khai
thực hiện./.
(Đính kèm Văn bản số 4486/UBND-VX ngày 19/9/2021).
Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Như trên;
- Thành viên BCĐ PCD;
- Lưu: VT, TTYT.

CHỦ TỊCH

Đinh Văn Đăng

