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“Thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”
trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện

UBND huyện nhận được Hướng dẫn số 1644/HD-SVHTTDL ngày
25/11/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc Hướng
dẫn cấp bách tạm thời “Thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
Covid-19” trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh và Văn bản số
1636/SVHTTDL- QLGĐ&NSVH ngày 23/11/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang;
Sau khi xem xét, UBND huyện hướng dẫn cấp bạch tạm thời về thực
hiện việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện như sau:
1. Đối với việc cưới
- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của tỉnh
và hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế trong quá trình tham dự tổ chức lễ hỏi, lễ cưới,
tiệc cưới luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc
gần nhau.
- Người tham dự lễ cưới phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc có xét nghiệm âm
tính trong vòng 72h hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (trong vòng 6 tháng) theo quy
định của Bộ Y tế. Người thuộc diện cách ly hoặc có triệu chứng nghi mắc
Covid-19 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác...)
không tham dự.
- Về quy mô: Rút ngắn thời gian tổ chức lễ cưới trong một ngày; địa bàn
có dịch ở cấp độ 1 không tập trung quá 50 người/cùng một thời gian/địa điểm;
địa bàn có dịch ở cấp độ 2 không tập trung quá 50 người/ đám cưới. Đối với địa
bàn có dịch cấp độ 3, tuyên truyền vận động các gia đình điều chỉnh thời gian tổ
chức lễ cưới vào thời điểm thích hợp khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết
dịch hoặc địa bàn đã ổn định. Trong trường hợp không thể lùi ngày, thì chỉ tổ
chức lễ cưới trong nội bộ gia đình, thời gian tổ chức là 1/2 ngày, không tập trung
quá 30 người. Không mời khách ở địa bàn có dịch cấp độ 3,4.
- Đối với địa bàn có dịch cấp độ 4: Tuyên truyền vận động nhân dân dừng
tổ chức lễ hỏi, lễ cưới, tiệc cưới tới thời điểm phù hợp khi cơ quan có thẩm
quyền đã công bố hết dịch hoặc địa bàn ổn đỉnh trở lại.
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- Khuyến khích các gia đình sử dụng hình thức báo hỷ, tiệc trà, tiệc ngọt.
- Gia đình ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền
địa phương.
- Địa điểm tổ chức lễ cưới: Đảm bảo thông thoáng, tăng cường không
khí, hạn chế sử dụng điều hòa.
2. Đối với việc tang
- Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của tỉnh và
“5K” của Bộ Y tế trong quá trình tham dự lễ tang. Người tham dự lễ tang phải
tiêm đủ liều vắc xin hoặc có xét nghiệm âm tính trong vòng 72h, hoặc đã khỏi
bệnh Covid-19 (trong vòng 6 tháng) theo quy định của Bộ Y tế. Người thuộc
diện cách ly hoặc có triệu chứng nghi mắc Covid-19 (ho, sốt, khó thở, đau rát
họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác...) không tham dự.
- Trường hợp gia đình có người thân ở ngoài tỉnh tham dự lễ tang phải
khai báo với ngành y tế và chính quyền địa phương, thực hiện xét nghiệm RT PCR hoặc test nhanh kháng nguyên không quá 72h kể từ thời điểm lấy mẫu
trước khi tới dự.
- Tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang
(không để thi hài trong nhà quá 24h). Hạn chế tối đa số người tham dự lễ tang, địa
bàn có dịch cấp độ 1,2 các đoàn vào thăm viếng mỗi đoàn không quá 05 người;
dịch ở cấp độ 3, 4, mỗi đoàn không quá 03 người, khoảng cách giữa các đoàn
phải đảm bảo tối thiểu 2m.
- Địa điểm tổ chức lễ tang phải đảm bảo thông thoáng, tăng cường không
khí, hạn chế sử dụng điều hòa.
- Không tổ chức ăn uống tại lễ tang, lễ 49 ngày, 100 ngày...
- Gia đình ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính
quyền địa phương. Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Phòng Văn hóa- Thông tin
- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực
hiện các biện pháp phòng chống, dịch bệnh Covid -19 trong việc cưới, việc tang,
các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời phát hiện, công khai các trường
hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh Covid-19, đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện
Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid - 19 tại đám cưới, đám tang trên địa bàn
huyện; phát hiện xử lý và đề xuất xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm các
quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, việc tang, các
hoạt động văn hóa, thể thao theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
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3.2. Trung tâm Văn hóa-TT-TT
Tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng Thông tin GTĐT huyện, Đài
truyền thanh cấp huyện về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo: (1)
Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy
định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện; (2) Chỉ
thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”; (3) Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể
thao và du lịch;...
3.3. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động tập trung đông
người, đặc biệt tại các đám cưới, đám tang theo phương châm linh hoạt, thích
ứng, an toàn, hiệu quả theo từng cấp độ dịch cho phù hợp thực tế ở địa phương.
UBND, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn chịu trách nhiệm
kiểm tra, giám sát việc tổ chức việc cưới, việc tang trên địa bàn quản lý; xử lý
nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid19 trong tổ chức việc cưới, việc tang, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong thực
hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Trên đây là Hướng dẫn cấp bách tạm thời thích ứng linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện. Yêu
cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VH, TT& DL tỉnh (B/c);
- Sở TTTT (B/c);
- TTHU, TTHĐND huyện (B/c)
- CT, các PCT UBND huyện (B/c);
- Các cơ quan: VH&TT, TT VHTTTT;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn (để t/h);
- Lưu: VT, VH.
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