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V/v chuyn trng thai hot dng
bInh thixäng do kiêm soát dixçic nguy
Co lay nhim djch bnh COVID-19
trên dja bàn thành phô

KInhgri:
- Các s&, ban, ngành, hi, doàn the;
- Các cor quan Trung uorng trên dja bàn thành phô;
- UBND các qun, huyn;
- Các doanh nghip, cc sâ SXKD trén dja bàn thành phô;
- Các tnrông dai h9c, cao däng, cci so' giáo d%Jc Va CO' so'
giáo dçic nghé nghip trên dja bàn thành phô.
K tr 0 gio' 00 phüt ngày 25/9/2020, toàn thành ph Dâ Nng chuyn trng
thai kiêm soát diiçic nguy Co lay nhiêm djch bnh theo Diêu 6 Quy djnh áp diving
các bin pháp phông, chong djch COVID-19 trén dja ban thành phô trong tInh
hInh hin nay (ban hành kern theo Quyêt djnh so 3287/QD-UBND ngày
04/9/2020 càa ChU tjch UBND thành phô), vOi các ni dung quy djnh nhu sau:
1. Tt cã các hoat dng tm do'ng d pliông, cMng djch COVID- 19 dtrçic
boat dng tro' 'ai bInh thix&ng nhixng phãi có cam kêt và thirc hin các bin pháp
phông, chông djch trong tirng lTnh vrc theo quy djnh.
2. TMp tic thirc hin nghiêrn tüc Thông dip 5K ci'ia BO Y t: "Khu trang Khi'r khuân - Khoãng cách - Không t11 tp - Khai báo y tê", cii the:
- Khu trang: Thuo'ng xuyen deo kMu trang khi ra khOi nhà, giao tip, lam
vic, tai norm cong cong, cong so', trixo'ng hçc, bnh vin, Co so' san xuât, kinh
doanh, djch vçi, non dông ngi.rOi, trén phzorng tin cong cong...;
- KhCr khun: Thii&ng xuyên ro'a tay b&ng xà phOng hoc dung djch sat
khuân tay. V sinh các be m.t hoc vt diing thixO'ng xuyên tiêp xi'ic (tay nàm
cüa, din thoai, may tInh bang, mt bàn, gh...). Gi v sinh, lau rCra và dê nhà
cra thông thoáng. VOi dung djch sat khuân tay, ngithi dung nén thoa dêu trong
vOng 30 giây cho tâi khi khô hAn và không rcra lai bang nisóc.
- Khoâng cách: Gitt khoàng cách khi tip xüc vOi ngir&i khác.
- Không tp trung dông ngithi.
- Khai báo y y: Nu so' diing din thoai thông minh, có th khai báo trên
app NCOVI hoc cài dat i'rng diing Bluezone ti dja chi
https://www.bluezone.gov.vn dê dixçic cãnh báo nguy co lay nhiêm COVID-19.
Khi co dâu hiu sOt, ho, khó tho' hay gçi din cho &r&ng day nóng cüa B Y tê
theo so 190.09095 hoac co quan y tê dja phuong dê duçic tu van, M trçi, hi.ro'ng
dan di khám bnh.
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3. Giao S& Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hp Dài Phát thanh Va
Truyên hInh thành phô, Báo Dâ Nng, Cong Thông tin Din tr thânh phô to
chirc tuyên truyên thung xuyén các bin pháp phông, chông djch C OVID- 19
trén dja bàn theo tinh than Cong van nay; bâo dam vra phông, chông djch có
hiu qua, vira tiêp tiic day mnh các hot dng phát triên kinh tê - xä hi, dam
bâo an sinh và on djnh xâ hi trên dja bàn thành phô trong th?yi gian tth.
Nhn duçic Cong van nay, Chü tjch UBND thãnh ph6 yêu cu 4c c quan,
dcin vj, to chi'rc, cá nhân trên dja bàn thành phô triên khai thirc
No'i nhn:
- Nhr trên;
- VPCP (báo cáo);
- BCD QG phbng, chng dlch (báo cáo);
- Các Bt: Y t, Cong an, Cong thucmg, GTVT,
VH-TT và DL, Xây dirng, LD-TB&XH, 1T&1T,
GD&DT, Tr pháp (báo cáo);
- TTTU, 'VT HDND TP (báo cáo);
- Bo Tr 1nh QK 5 (phoi hcp);
- Các UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- Các Qun üy, Huyn üy;
- VP Doàn DBQH, I-IDND và UBND TP;
- Các co quan thông tin, báo chI;
- Lixu: VT, SYT, VHXH.
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