ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 1137 /UBND-VX
V/v chỉ đạo các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19
đối với các cơ sở lưu trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc TP. Nam Định;
- UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Thời gian qua, các cấp, các ngành đã chủ động, triển khai thực hiện nghiêm,
có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, đến
nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức
tạp, khó lường, đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Nhằm giữ vững và phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn; UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn
thành phố, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ,
ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thành ủy, UBND thành
phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật
những chỉ đạo, hướng dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời theo tinh thần chủ
động, bình tĩnh, linh hoạt, bản lĩnh trong mọi tình huống của dịch bệnh; với
phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố.
2. Yêu cầu UBND các phường, xã làm việc, hướng dẫn và yêu cầu Chủ các
cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ…) trên địa bàn thực hiện nghiêm các
nội dung sau:
2.1. Đối với khách nội tỉnh lưu trú tại cơ sở: Yêu cầu khách đo thân nhiệt,
khai báo y tế, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống
dịch theo quy định.
2.2. Đối với khách không ở vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
từ tỉnh ngoài vào địa bàn thành phố lưu trú tại cơ sở:
- Yêu cầu khách đo thân nhiệt, khai báo y tế, thực hiện nghiêm thông điệp
5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
- Chủ cơ sở phải thông báo với chính quyền địa phương về danh sách khách
lưu trú tại cơ sở.
2.3. Đối với khách là người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu:

2

- Từ 12h00’ ngày 13/8/2021, tỉnh Nam Định dừng tiếp nhận người dân từ
các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ cho đến khi hết giãn cách xã hội; trừ những trường hợp theo kế
hoạch thống nhất giữa UBND các tỉnh, thành phố nơi giãn cách xã hội và UBND
tỉnh Nam Định hoặc các trường hợp công vụ, ngoại giao theo quyết định của cấp
có thẩm quyền.
- Những trường hợp được phép vào tỉnh và thành phố phải thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch:
+ Người đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin (theo chứng nhận của cơ quan y tế
hoặc hiển thị trên sổ sức khỏe điện tử) phải thực hiện cách ly y tế tập trung 07
ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà 14 ngày; đồng thời
phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế;
+ Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ số mũi vắc xin phải thực hiện cách ly
y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà 14
ngày; đồng thời phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.
+ Những trường hợp trên phải tự chi trả kinh phí cách ly, xét nghiệm.
Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản này./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Website TP, VX.
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