SAO Y
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
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?IIONG CIIÔNG DCII
U BAN NUAN DAN
THANII PHO BA NANG

CONG HOA xA HQI ciiU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh pbüe

S6: 6.UA/UBND-VHXH
V/v áp ding các bin pháp
phông, cbong djch C OVID- 19
tren dja bàn thành phô Dà Nng

Dà Ncng, ngày A1tháng 5 nám 2020
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KInh gCri:
- Các s&, ban, ngành, hi, doàn th;
- Các ci quan Trung uang trên dja bàn thành phô;
- UBND các qun, huyn;
- Các doanh nghip, Ca sOr san xut kinh doanh
trêrt dja bàn thành phô;
- Các tru?mg di hçc, cao dàng, Co s& giáo dc và Co sâ
giáo dic ngh nghip trên dla bàn thành phô.
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K tr 0 gi& 00 phCit ngày 18/9/2020 cho dn khi có thông báo mài, áp
dung các bin pháp phông, chông djch COVID-19 trên ctja bàn thành phô Dà
Näng nhix sau:
1. Tng ci.rng duy trI thithng xuyên vic th'rc hin theo thông dip 5k:
"Khâu trang - KhCr khuân - Khoãng each - Không tp trung - Khai báo y té".
Nguii dan hn chê ra khOi nhà neu không can thiêt; bat buc phâi deo khâu
trang khi ra khOi nhà, giao tiêp, lam vic, ti noi cong cong, Cong s&, tn.thng hpc,
bnh vin, Ca s& san xuât. kinh doanh, djch vi, ncli dOng ngithi, trên phrnmg tin
cong cong...; yêu câu thing xuyên tha tay bg xà phông hoc dung djch sat
khuân; iü khoãng each an toàn khi tiêp xi1c; hn ché tp trung dông ngithi
không can thiêt.
2. Tip tic tm drng các hoit dng sau: bar, pub, karaoke, mat xa, vu
trutmg.
3. Tt cã các hot ng khác (tth các hoat dng nêu tai miic 2 Cong vAn
nay) duqc hot dQng tr& lai nhixng phái có cam két Va thirc hin các bin pháp
phông, chông djch trong tüng linh virc theo quy djnh.
Nhn dixqc Cong vAn nay, Chü tjch UBND thành ph yêu c&u c cci
quan, don vj, to chüc, cá nhân trên dja bàn thành phô triên khai thirc hin./.J,/
Noi nhIn:
- Nhu trên;
- BCD QG phông, chng djch (báo cáo);
- VPCP và các B: Y tê, Cong an, CT, GTVT,
VH-TT và DL, XD, LD-TB&XH, TF&TT, GD&DT;
• TITU, U HDND TP (báo cáo);
- B Ttr 1nh QK 5 (phi hcip);
- Các UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- Các Qun üy, Huyn üy;
- CV? và PCVP Doàn DBQH, DND và UBND TP;
- Các cci quan thông tin, báo ch 1;
- Luu: VT, VHXH.
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