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V/v chuy&n tr?ng thai hot dOng
bInh thtr&ng do kiêm soát duçic nguy
ccx lay nhim djch bnh COVID- 19
trên dja bàn thành pho
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KInh gCri:
- Các sâ, ban, ngành, hi, doàn the;
- Các ccx quan Trung uong trên dja bàn thành phô;
- UBND các qun, huyn;
- Các doanh nghip, ccx sx SXKD trên dja bàn thành phô;
- Các tnring dai hoc, cao däng, ccx sx giáo diic và ccx sô
giáo dic nghê nghip trên dja bàn thành phô.
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K tr 0 giô 00 phüt ngày 25/9/2020, toàn thành ph Dà Nng chuyn tr.ng
thai kiêm soát duçxc nguy ccx lay nhim djch bnh theo Diéu 6 Quy djnh áp diing
cac bin pháp phông, chông djch COVID- 19 trén dja bàn thânh phô trong tInh
hInh hin nay (ban hành kern theo Quyet djnh so 3287/QD-UBND ngày
04/9/2020 cüa ChU tjch UBND thành phô), vói các ni dung quy djnh nhu sau:
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1. Tt cã các hoat dng tam dirng d phông, chng djch COVID- 19 duçxc
hoat dng trâ laj bInh thu&ng nhung phãi có cam kêt và thrc hin các bin pháp
phông, chông djch trong thng linh virc theo quy djnh.
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2. Tip tic thirc hin nghiêm tüc Thông dip 5K cüa B Y t: "Khu trang Khr khuân - Khoâng cách - Không tii tp - Khai báo y tê", c11 the:
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- Khu trang: Thuèrng xuyên deo khu trang khi ra khôi nhà, giao tip, lam
viêc, tai ncxi cong công, cong sex, tnthng hoc, bnh vin, ccx s& san xuât, kinh
doanh, djch vi, fbi dông ngrôri, trén phrorng tin cOng cong...;
- Khir khun: Thithng xuyén tha tay bang xà phông hoc dung djch sat
khuan tay. V sinh các be mt ho.c 4t dung thixô'ng xuyên tiêp xitc (taynäm
cüa, din thoai, may tInh bang, mt bàn, ghê...). Git v sinh, lau rCra va dé nhà
c1ra thông thoáng. Vói dung djch sat khuan tay, ngi.thi dung nên thoa dêu trong
vông 30 giây cho t&i khi khô han va không tha lai bang nuóc.
- Khoãng cách: Giti khoáng cách khi tip xüc v9i ngix?ii khác.
- Không tp trung dOng ngrxi.
- Khai báo y t: Nu sCr d1ing diên tho.i thông minh, có th khai báo trên
app NCOVI hoác cài dt l'rng diing Bluezone tai dja chi
https://www.bluezone.gov.vn dé thrcxc cânh báo nguy ccx lay nhiêm COVID-19.
Khi có dâu hiêu sot, ho, khó th& hAy gçi din cho &r&ng day nóng cüa B Y tê
theo so 190.09095 hoc ccx quan y tê dja phi.rcxng dé dxçxc ti..r van, h trçx, hràng
dan di khám bnh.
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3. Giao S& Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hqp Dài Phát thanh Va
Truyên hInh thành phô, Báo EM Nng, Cong Thông tin Din tr thành phô to
chirc tuyên truyên thuông xuyên các bin pháp phông, chông dich COVID- 19
trên dja bàn theo tinh than Cong van nay; bào dam vra phông, chông djch có
hiu qua, vira tiêp tic day mnh các ho?t dng phát triên kinh tê - xã hi, dam
bâo an sinh và on djnh x hi trên dja bàn thành phô trong th?yi gian ti.
Nhn duçic Cong van nay, Chü tich UBND thành ph yêu cu c cc quan,
&Yn v, to chüc, cá nhân trên dja bàn thành phô triên khai thirc hin./.,'
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Nci nhIn:
- Nhtr trên;
- VPCP (báo cáo);
- BCD QG ph&ng, chng djch (báo cáo);
- Các BO: Y t, Cong an, Cong thi.rang, GTVT,
VH-TT và DL, Xây dirng, LD-TB&XH, TT&TF,
GD&DT, Tir pháp (báo cáo);
- TTTU, IT HDND TP (báo cáo);
- B Tu lênh QK 5 (phi hcrp);
- Các UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- Các Qun üy, Huyn üy;
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND TP;
- Các cci quan thông tin, báo chI;
- Liru: VT, SYT, VHXH.

Lê Trung Chinh

