ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5359 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 cho việc tổ
chức các sự kiện đông người.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các Tổ chức xã hội, nghề nghiệp;
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- Các Trường chuyên nghiệp;
- - Báo Lào Cai;
- - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- - Huyện ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trong thời gian qua, các địa phương đã từng bước tháo bỏ giãn cách xã hội
sang thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Do đó đã có
số lượng lớn người dân di chuyển giữa các địa phương với nhau không phải thực
hiện xét nghiệm COVID-19, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh; Theo thông tin
ghi nhận trong những ngày gần đây một số địa phương xuất hiện nhiều ca mắc
trong ngày như Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang... Để tăng cường công tác giám sát
và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị,
hội thảo, tập huấn, sự kiện tập trung đông người (sự kiện), Chủ tịch UBND tỉnh
yêu cầu:
1. Đối với đơn vị tổ chức sự kiện
- Lập danh sách Ban tổ chức, người tham sự kiện với đầy đủ thông tin bao
gồm họ và tên, địa chỉ công tác, nơi cư trú và số điện thoại liên hệ.
- Địa điểm tổ chức sự kiện phải đảm bảo thông thoáng. Ưu tiên sử dụng
thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng điều hòa nếu có thể.
- Sắp xếp các vị trí ngồi đảm bảo giãn cách. Nên sắp xếp, đặt biển tên và
thông báo trước các vị trí ngồi để khách tham dự chủ động vào vị trí.
- Kiểm tra thân nhiệt cho khách trước khi vào dự sự kiện. Bố trí người mở
cửa cho khách tham sự kiện (nếu được).
- Có biển báo/quy định yêu cầu người tham dự sự kiện: Phải khai báo y tế
(khuyến khích khai báo điện tử); thực hiện đeo khẩu trang theo quy định; sát khuẩn
tay trước khi vào tham gia sự kiện; giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định với
người khác trong quá trình tham dự sự kiện.
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- Phục vụ giải khát và nước uống tại chỗ cho từng cá nhân tại vị trí đã được
sắp xếp trước (nếu có thể).
- Đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn môi trường hằng ngày tại địa điểm tổ chức
sự kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về khử khuẩn tại nơi làm việc. Lưu ý thực
hiện khử khuẩn các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc tại phòng họp (mặt bàn, micro,
bàn phím máy tính dùng chung, các nút bấm điều khiển,…) sau mỗi buổi làm việc
hoặc khi thấy cần. Bố trí đủ thùng đựng rác thu gom rác thải.
- Bố trí phòng cách ly tạm thời khi có trường hợp mệt mỏi, ho, sốt, đau rát
họng hoặc khó thở trong thời gian tham dự sự kiện và thông báo cho cơ quan y tế
để được xử trí theo quy định.
- Đối với đại biểu đến từ nơi có ca lây nhiễm trong cộng đồng (trong thời
gian 14 ngày) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong
thời gian 72h.
- Bố trí người kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm đôn đốc khách tham
dự sự kiện thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch nêu trên.
2. Yêu cầu đối với người tham dự sự kiện
- Tự theo dõi sức khỏe. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho,
đau rát họng, khó thở, hoặc đang thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế
thì không tham dự sự kiện.
- Khai báo y tế đầy đủ theo yêu cầu của Ban tổ chức sự kiện.
- Đeo khẩu trang theo đúng quy định.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân, không khạc, nhổ tại nơi
tổ chức sự kiện.
- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,…
- Đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc với người khác theo quy định.
- Nếu có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, khó thở phải báo ngay cho Ban tổ chức
sự kiện.
- Tuân thủ đầy đủ hướng dẫn và quy định của Ban tổ chức sự kiện.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố triển khai, thực hiện nghiêm các quy định trên khi tổ chức sự kiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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