UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3834/UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 24 tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19 để
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19” tại
các chợ trên địa bàn huyện

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc; UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:
1. UBND, BCĐ phòng, chống dịch các xã, thị trấn
- Tập trung cao độ trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch tại chợ và vùng phụ cận chợ trên địa bàn; Tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch tại
chợ. Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch của xã, thị trấn chịu
trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại
các chợ trên địa bàn.
- UBND xã, thị trấn ban hành Nội quy phòng, chống dịch tại chợ theo
mẫu 01 gửi kèm văn bản này (riêng đối với Chợ - Trung tâm thương mại thị trấn
Vĩnh Tường, UBND thị trấn Vĩnh Tường chỉ đạo Ban quản lý chợ xây dựng nội
quy phòng, chống dịch tại chợ) và thực hiện niêm yết tại cửa ra/vào chợ ở các vị
trí để người dân dễ quan sát nhất.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch tại chợ; đối với những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cần yêu cầu Ban/Tổ,
đơn vị quản lý chợ và người lao động có các biện pháp khắc phục và giám sát
việc khắc phục, đồng thời thực hiện đánh giá Antoancovid theo quy định.
- Chỉ đạo Ban/Tổ, đơn vị quản lý chợ thực hiện ngay một số nội dung,
cụ thể như sau:
+ Điều chỉnh Phương án, ký lại bản cam kết phòng, chống dịch tại chợ
theo tình hình mới (bổ sung việc xét nghiệm tầm soát, tủ thuốc, nội quy phòng,
chống dịch,...) để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19” trình UBND xã, thị trấn phê duyệt.
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+ Thực hiện xét nghiệm sàng lọc tầm soát SARS-Cov-2 bằng Test nhanh
kháng nguyên định kỳ ít nhất 5-10% hàng tuần đối với nhóm có nguy cơ lây
nhiễm cao theo quy định của BCĐ tỉnh, tăng tỷ lệ xét nghiệm khi xuất hiện các
nguy cơ cao hơn; đồng thời mở sổ theo dõi việc xét nghiệm tầm soát (Lưu ý: Đối
với các chợ có dịch vụ ăn uống tại chỗ thì người nấu ăn và người bán hàng ăn
phải được xét nghiệm tầm soát hàng tuần).
+ Tại cửa/khu vực ra, vào chợ: Bố trí đủ người trực để kiểm soát, đo thân
nhiệt, ghi chép và nhắc nhở người ra/vào chợ thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch. Đối với chợ có nhiều cổng mà không bố trí được người trực, đơn vị
quản lý chợ thực hiện đóng cửa để kiểm soát 100% lượng khách vào giao dịch,
mua bán tại chợ.
+ Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19
theo hướng dẫn tại Văn bản Hướng dẫn liên ngành Công Thương - Y tế số
01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 về triển khai đảm bảo “Vùng xanh” trong
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các chợ, trung tâm thương
mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản khác có liên quan.
- UBND các xã, thị trấn Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên
gửi về UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng chậm nhất vào ngày
02/12/2021.
3. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND &
UBND huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện
việc xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ theo quy định tại Quyết định số
2782/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh.
4. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường công tác
kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa
bàn được phân công phụ trách trong việc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Công thương (b/c);
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam
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Mẫu 01
TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/QĐ-............
…………….., ngày

tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Nội quy phòng, chống dịch tại chợ…………….
UBND XÃ, THỊ TRẤN......../BAN QUẢN LÝ CHỢ
Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ
đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành Hướng dẫn phòng, chống và
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị,
chợ, nhà hàng;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 để
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Hướng dẫn số 01/HDLN-SCT-SYT ngày 15/9/2021 của liên Sở
Công thương – Y tế về triển khai đảm bảo “Vùng xanh” trong công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 đối với các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của..................;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy phòng, chống dịch
Covid-19 tại chợ……………, xã/thị trấn…………………
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban quản lý chợ, người lao động, người bán/mua hàng tại chợ và
các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận
- UBND huyện (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ……………..
(Ban hành kèm theo Quyết định số………./QĐ-…….ngày tháng năm 2021 của
UBND xã, thị trấn…../Ban quản lý chợ…….)
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ……….
đạt hiệu quả. UBND xã, thị trấn……/Ban quản lý chợ…………cán bộ, nhân
viên quản lý chợ, thương nhân và người đến mua, bán, giao dịch, tham quan, thi
hành công vụ tại chợ phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau:
Điều 1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo
yêu cầu của UBND, Ban chỉ đạo các cấp và của Ban quản lý chợ.
Điều 2. Phải luôn đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách với người
xung quanh và thải bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng (nếu là loại khẩu trang
dùng 1 lần) vào thùng rác đúng nơi quy định.
Điều 3. Không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho,
đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của
cơ quan y tế.
Điều 4. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch (theo quy trình
rửa tay của Bộ Y tế) hoặc dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có mặt ở chợ
vào các thời điểm: trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho, hắt hơi,
khi tay bẩn,...
Điều 5. Khai báo y tế (bằng mã QR CODE hoặc khai báo thủ công), được
đo thân nhiệt tại cửa ra vào chợ.
Điều 6. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp
thời phản ánh, thông tin ngay đến ông (bà)…………………. – Cán bộ đầu mối
phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 qua số điện
thoại…………………..để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.

(Ghi chú: Để thống nhất 1 mẫu, đề nghị các đơn vị in Nội quy phòng, chống
dịch theo mẫu nền đỏ chữ vàng, tham khảo mẫu bên dưới).

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ .................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NỘI QUY
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CHỢ ………..
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại
chợ………. đạt hiệu quả. UBND xã, thị trấn……/Ban quản lý
chợ…………cán bộ, nhân viên quản lý chợ, thương nhân và người đến mua,
bán, giao dịch, tham quan, thi hành công vụ tại chợ phải nghiêm chỉnh thực
hiện các quy định sau:
Điều 1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo
yêu cầu của UBND, Ban chỉ đạo các cấp và của Ban quản lý chợ.
Điều 2. Phải luôn đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách với
người xung quanh và thải bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng (nếu là loại
khẩu trang dùng 1 lần) vào thùng rác đúng nơi quy định.
Điều 3. Không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt,
ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu
cầu của cơ quan y tế.
Điều 4. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch (theo quy
trình rửa tay của Bộ Y tế) hoặc dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có
mặt ở chợ vào các thời điểm: trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi
ho, hắt hơi, khi tay bẩn,...
Điều 5. Khai báo y tế (bằng mã QR CODE hoặc khai báo thủ công),
được đo thân nhiệt tại cửa ra vào chợ.
Điều 6. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp
thời phản ánh, thông tin ngay đến ông: NGUYỄN VĂN A - Cán bộ đầu mối
phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 qua số điện thoại
0912.345.678 để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
…….., ngày ….tháng năm 2021
TM. UBND XÃ ……….
CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Văn C

