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        Ea Kar, ngày       tháng 02 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng một số biện pháp  

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

(Kể từ 0h00’ ngày 01/03/2022 cho đến khi có thông báo mới) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk; Thông báo số 149/TB-SYT, ngày 27/02/2022 của Sở Y tế về cấp độ dịch 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

(Thời điểm: ngày 27/02/2022); căn cứ tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện Ea Kar trong những ngày qua đang diễn biến phức tạp, các ca bệnh F0 tiếp tục gia 

tăng và theo đánh giá cấp độ dịch hàng tuần hiện huyện Ea Kar đang là Cấp 3 (vùng Cam 

– Nguy cơ cao). Để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện, UBND huyện thông báo khẩn áp dụng một số biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 chung trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 1. Tổ chức hoạt động ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo, sự kiện...) 

được hoạt động có điều kiện: Không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm; tập 

trung dưới 50 người với điều kiện có trên 100% người tham gia được tiêm đủ 02 mũi vắc 

xin hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Tổ chức đám tang, đám cưới phải có 

sự giám sát của chính quyền địa phương. Riêng tổ chức đám cưới không quá 50 người. 

 2. Hoạt động vận tải hành khách: Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội 

huyện và liên tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch được hoạt động nhưng phải thực hiện 

nguyên tắc 5K, nhất là khai báo y tế, sát khuẩn, đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; kiểm soát chặt 

chẽ tại bến xe và hành khách trên xe. 

 3. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng 

tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống) hoạt động có điều kiện: Người tham gia đã tiêm 

đủ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, thực hiện nghiêm việc 

đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn.  

 4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động có điều kiện: Người tham 

gia đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, phục vụ 

không quá 20 người trong cùng một thời điểm, giữ khoảng cách các bàn 2 mét; khuyến 

khích không phục vụ trực tiếp mà chuyển sang hình thức bán mang về hoặc giao hàng tại 

nhà.  

 5. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,... được hoạt động có điều kiện: Người bán 

phải được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi COVID-19 không quá 6 tháng. 

 6. Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao (vũ trường, karaoke, 

mát- xa, quán bar, Internet, trò chơi điện tử), các cơ sở làm đẹp gồm làm móng, trang 

điểm, spa,...: Tạm dừng hoạt động. Riêng cắt tóc hoạt động có điều kiện: Người kinh 

doanh và người tham gia đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 

6 tháng; phục vụ không quá 30% công suất trong cùng một thời điểm; bảo đảm các biện 

pháp phòng, chống dịch hiệu quả. 

 7. Đối với hoạt động giáo dục: 



 

 - Tạm dừng các hoạt động giáo dục đối với giáo dục mầm non cho đến khi cấp độ 

dịch của huyện giảm xuống cấp 2 (vùng Vàng). 

  - Đối với các khối lớp thuộc các cấp học còn lại theo dõi chặt chẽ diễn biến tình 

hình dịch bệnh tại địa phương (số ca bệnh phát sinh và bảng đánh giá cấp độ dịch hàng 

tuần đối với các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn…), các điều kiện đảm 

bảo an toàn trường học và các văn bản chỉ đạo của các cấp để thống nhất với Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn quyết định hình thức tổ chức các hoạt động 

dạy học phù hợp. 

 8. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự được hoạt động có điều kiện: Người tham 

gia phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng; hoạt động 

không quá 20 người; thực hiện đảm bảo nguyên tắc 5K. 

 9. Hoạt động lữ hành, tham quan tại khu du lịch, điểm du lịch, dịch vụ ăn uống 

trong cơ sở kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ...) được hoạt động có 

điều kiện: Người tham gia phải được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi COVID-19 không 

quá 6 tháng; phục vụ không quá 50% công suất. 

 10. Thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, tập luyện 

thể dục, thể thao ngoài trời và trong nhà được hoạt động có điều kiện: Người tham gia đã 

được tiêm đũ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi COVID-19 không quá 6 tháng; thực hiện đảm bảo 

nguyên tắc 5K, quét mà QR; phục vụ không quá 30% công suất. 

 11. Các cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các công trình xây dựng được hoạt động có 

điều kiện: Cán bộ quản lý, công nhân phải được tiêm đủ 02 mũi vắc xin hoặc khỏi COVID-

19 không quá 6 tháng; thực hiện bảo đảm nguyên tắc 5K, quét mã QR; có phương án, kế 

hoạch phòng, chống dịch COVID-19 chủ động, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, định kỳ 

xét nghiệm cho người có nguy cơ bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên 

hoặc PCR cho 05-10% số cán bộ, công nhân đang tham gia hoạt động sản xuất, thi công. 

12. Giao UBND, Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các 

xã, thị trấn áp dụng triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực 

hiện các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch chung của huyện Ea Kar nêu 

trên; kiêm quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch 

theo quy định. Đối với những khu vực thôn, buôn, tổ dân phố có cấp độ dịch cao hơn 

(vùng đỏ) và có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng thì các địa phương chủ 

động ban hành văn bản riêng để siết chặt thêm các biện hành chính nhằm đảm bảo khống 

chế và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. 

 UBND huyện Ea Kar thông báo áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 kể từ 0 giờ 00’ ngày 01/03/2022 cho đến khi có thông báo mới. Đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện cùng phối hợp, 

chung tay và thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 

đề đàm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện và các đoàn thể; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên VP. HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Lương 
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