ベトナム語
Biện pháp khẩn cấp do sự lây lan của dịch bệnh Virus Corona chủng mới
Hôm nay, tỉnh chúng ta đã được thêm vào khu vực thuộc đối tượng tuyên bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ.
Do đó, chúng tôi đã thành lập Bộ phận đối phó với Corona chủng mới ở tỉnh, và quyết định các biện pháp khẩn cấp
yêu cầu mọi người dân và đơn vị kinh doanh trong tỉnh thực hiện.
〇Khu vực và thời gian thực hiện các biện pháp
Khu vực: Toàn bộ tỉnh
Thời gian: Từ 0 giờ ngày 14 tháng 1 (thứ Năm) đến 24 giờ ngày 7 tháng 2 (Chủ nhật)
〇Yêu cầu đối với mọi người dân trong tỉnh
Căn cứ theo khoản 1 điều 45 Luật các biện pháp đặc biệt, dù là ngày hay đêm, yêu cầu người dân hạn chế đi ra
ngoài hay di chuyển đến nơi khác khi không cần thiết và không khẩn cấp. Đặc biệt, triệt để thực hiện từ 20 giờ trở đi.
Tuy nhiên, trừ các trường hợp cần thiết để duy trì sức khỏe và cuộc sống là đi thăm khám ở các cơ sở y tế, mua
sắm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong cuộc sống, đi làm, tập thể dục, đi dạo…
Đề nghị tiếp tục triệt để thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản là đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách,
tránh 3 yếu tố về tập trung,…

〇Yêu cầu đối với các đơn vị kinh doanh
Căn cứ theo khoản 9 điều 24 Luật các biện pháp đặc biệt, đối với cửa hàng ăn uống, quán cà phê, cơ sở vui chơi
giải trí (quán bar, karaoke box,...) thì những nơi có giấy phép kinh doanh cửa hàng ăn uống theo Luật Vệ sinh thực
phẩm, thời gian mở cửa là từ 5 giờ sáng đến 20 giờ đêm. Thời gian bán rượu là từ 11 giờ đến 19 giờ.
Thời gian thực hiện là từ 0 giờ ngày 16 tháng 1 (thứ Bảy) đến 24 giờ ngày 7 tháng 2 (Chủ nhật).
Tuy nhiên, không bao gồm trường hợp thuộc các cơ sở dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích ở tại nhà của người
dân như giao hàng tận nhà, dịch vụ mua hàng mang đi, quán cà phê trực tuyến,…
Ngoài ra, đề nghị tiếp tục triệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo hướng dẫn, và dán “Nhãn
tuyên truyền phòng ngừa lây nhiễm”. Chúng tôi xin cám ơn sự hợp tác của các cửa hàng trong việc thực hiện những
điều này cho đến nay. Đối với những cửa hàng chưa sử dụng tiền trợ cấp, hay những cửa hàng chưa dán nhãn, hãy
nhanh chóng tiến hành thủ tục xin trợ cấp hay lấy nhãn dán.
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Chúng tôi sẽ chi trả tiền hỗ trợ hợp tác cho những cửa hàng đáp ứng thực hiện yêu cầu rút ngắn thời gian mở cửa
này. Chúng tôi đang xem xét chi tiết và sẽ thông báo sau khi có quyết định.

Đối với những cơ sở không phải là cửa hàng ăn uống thì không có yêu cầu thực hiện căn cứ theo Luật các biện
pháp đặc biệt. Tuy nhiên, thời gian mở cửa cũng thực hiện giống với cửa hàng ăn uống là từ 5 giờ sáng đến 20 giờ
tối, và thời gian bán rượu là từ 11 giờ đến 19 giờ.
Ngoài ra, đối với nhà hát kịch, rạp chiếu phim, bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật,… thì chỉ chứa tối đa 5.000 người,
hoặc chứa ít hơn 50% so với sức chứa.

〇Đi làm
Đối với việc đi làm thì cố gắng giảm 70% số người đến công ty làm việc, ngay cả trường hợp làm việc tại nhà (làm
việc từ xa), làm việc luân phiên thì cũng cần giảm thiểu sự giao tiếp với người khác bằng cách làm việc lệch giờ nhau,
đi làm bằng xe đạp,…
Ngoài ra, trừ trường hợp cần thiết để duy trì kinh doanh, hãy hợp tác để hạn chế làm việc từ sau 20 giờ.
Hơn nữa, hãy cẩn thận với các tình huống làm tăng nguy cơ lây nhiễm như trong phòng nghỉ và phòng thay
đồ,…đồng thời thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo hướng dẫn.
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〇Hạn chế tổ chức hoạt động (sự kiện)
Số người tham gia cả sự kiện trong nhà và ngoài trời là dưới 5.000 người. Với sự kiện trong nhà, số người tham
gia ít hơn 50% so với sức chứa, với sự kiện ngoài trời, hãy giữ khoảng cách với người khác.
Trường hợp không thể triệt để thực hiện biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, hãy xem xét một cách cẩn trọng để đưa
ra quyết định có tổ chức không. Ngoài ra, hãy phổ biến cho những người tham gia về ứng dụng theo dõi tiếp xúc
(COCOA)

〇Đối với sự kiện do tỉnh tổ chức và các cơ sở của tỉnh
Thực hiện các biện pháp về giới hạn số người, giới hạn thời gian mở cửa giống như trên.
〇Đối với trường học
Đối với các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao trong các lớp học, sự kiện của trường, hoạt động câu lạc bộ,…
yêu cầu triệt để trong việc nhắc nhở trẻ em, học sinh, sinh viên,...
〇Cuối cùng
Cho đến nay, ngoài Hiệp hội y khoa tỉnh, chúng tôi đã cùng với các nhân viên y tế, người dân và đơn vị kinh doanh
trong tỉnh nỗ lực triệt để thực hiện phòng ngừa lây lan dịch bệnh và duy trì, đảm bảo hệ thống chăm sóc y tế, cố gắng
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hết sức để giảm ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động kinh tế xã hội. Lần này, tỉnh chúng ta đã được quyết định là
khu vực thuộc đối tượng tuyên bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ, do đó chúng tôi rất mong nhận được sự thông
cảm và hợp tác của mọi người dân, các đơn vị kinh doanh trong tỉnh, đồng thời triệt để thực hiện các biện pháp để
ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Một lần nữa, chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của mọi người dân và các đơn vị kinh doanh
trong tỉnh.
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