
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO BA NANG Oc 1p - T do - Hinh phñc 

S6:3.2g/QD-UBND Dà Náng, ngày 04' tháng .9 nam 2020 

QUYET BIINH 
Ban hành Quy dnh ap ding các bin pháp phông, chng djch 

COVID-19 trên dja bàn thành phô Ba Näng trong tmnh hInh hin nay 

CIIIJ TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can c Lut Td chz'c chInh quyn dja phu'ang ngày 19/6/2015 và Luç2t tha 
dôi, bô sung m5t so diêu cta Lu2t To chi'c ChInh ph2 và Lu2t TO chüv chInh 
quyên diaphuting ngày 22/11/2019; 

Can th Luat Phông, cMng bnh fruyn nhilm ngày 21/11/2007; 

Can th Nghj djnh sd 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2020 cia C'hinh phi quy 
dinh chi tiêt thi hành mçSt so dieu cia Lut Phông, chong bnh truyen nhiêm ye 
bin pháp cách ly y tê, cirYng chê each ly y tê va chOng dich  dçc this trong thai gian 
có djch; 

Can th Chi thj sd 16/CT-TTg ngay 31/3/2020 cza Thz tuóng ChInhphá v 
thtc hin các bin pháp cOp bach phông, chông djch COVID-19, 

Can ci Chi thj s6 19/CT-TT ngày 2 4/4/202 0 cza Thi twang ChInh phz ye' 
vic tiêp tyc thtc hinphOng, chOng djch CO VID-19 trong tInh hInh mái, 

COn cv Quylt djnh 2225/QD-BC'DQG ngày 28/5/2020 cza Ban Ghi dqo 
Quôc gia phông, chOng djchvê vic ban hành "Hu'áng dOn phOng, chOng djch 
và dánh giá nguy cc' lay nhiêm djch CO VID-19 tqi trung tOrn thwc'ng mcii, chçi, 
siêu thj, nhà hàng, 

C'án ct' Quydt djnh 2203/QD-BC'DQG ngày 27/5/2020 cia Ban M dgo 
Quoc gia phông, chOng dich  ye vic ban hành "Hwóng dOn phông, chong die/i 
và dOnh giO nguy cci lay nhiêm d/ch CO VID-19 tqi h5 gia dInh ", 

C'On c Quylt dinh 2194/QD-BcDQG ngày 27/5/2020 cia Ban Chi do 
Quoc gia phông, chong djch ye vic ban hành "Hwáng dOn phông, chOng dich 
và dánh giá nguy cc' lay nhiêm djch CO VID-19 tçii nc/i lam vic và k) tic xá cho 
ngithi lao dç5ng ", 

Cán ci Quylt djnh 2225/QD-BC'DQG ngày 28/5/2020 cz.a Ban Oil dqo 
Quoc gia phông, chong djchvê vic ban hành "Hwó'ng dOn phOng, chong djch 
va dOnh giá nguy cc' lay nhiêrn dich CO VID-19 tgi trung tam thuv'ng mgi, chçi, 
sieu thj, nhà hàng", 

- can c& Quylt djnh 2234/QD-BCDQG ngay 29/5/2020 cia Ban Oil dqo 
QuOc gia phông, chong dich ye vic ban hành "Htthng dOn phông, chOng dich 
và ä'ánh gid nguy cc' idy  nhiêm djch CO VID-19 tgi khu chung cu"; 

Can ci Quylt d/nh s6 3088/QD-BYT ngày 16/7/2020 cza B3 trw&ng B5 Y 
tê ban hành b tiêu chI benh  vin an toàn phOng, chong djch COVID-19 và cOc 
djch bnh viêm dwO'ng ho hap cOp; 
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Can th Thông báo s6 313/TB- VPCP ngày 29/8/2020 cia Van phông GhInh 
phü thông báo kêt lun cña Thi tztóng ChInh phz Nguyen Xuân Phic tçzi cu5c 
hQp Thut3'ng tryv ChInhphz ye cong tácphdng, chOng djch COVID-19, 

Thtc hin Chi thj s6 43-CT/TU ngày 03/9/2 020 cza Thành iy Dà Näng ye' 
lãnh dçio phát trién kinh té - xã h5i, darn báo quôc phông, an ninh, kiérn soát 
djch bênh CO VID-19 trong tlnh hlnh hin nay, 

Theo d nghj cia Ban Chi dgo phông, chdng djch CO VID-19 thành pM và 
S&Ytê. 

QUVET DJNH: 

Diêu 1. Ban hânh kern theo Quyt djnh nay Quy djnh áp diving các bin 
pháp phOng, chong djch COVID- 19 tren da bàn thành phô Dà Nng trong tInh 
hinh hin nay. 

Diu 2. Phân cong th chrc thirc hin 

1. Thu trumg các s, ban, ngành, hOi,  doàn th; ChU tjch UBND các qun, 
huyn, cn cr chirc nAng, nhim v1i và quyên han  có trách nhim tip ti1c to chirc 
th%rc hin, kiêm tra, giárn sat cong tác phông, chOng djch dA duçic phân cong cüa 
Ban Chi dao  QuOc gia phOng, chong djch, Thi.rng trçrc Thânh üy, UBND thành 
phô, Trixâng Ban chi dao  phông, chong djch COVID-19 thãnh phô tai  các van 
bàn dà ban hânh, con hiu 1irc và các quy dnh tai  Quyêt djnh nay. 

, 
2. Giám doe các s&, ban, ngãnh: Cong Thuong, Nong nghip và Phát triêic 

nông thOn, Lao dong - Thucxng bnh va Xä hôi, Giao thông Van tãi, Xây dung W 
Du ljeh, VAn boa - The thao, Giáq diic và Dào tao,  Ban Quãn 1 Khu cong ngh2. 
cao và các khu cOng nghip và o'ác don vj CO lien quan trên co s hixàng dan; 
quy djnh cUa BO Y tê, Ban chi dao  Quôc gia Ye phông, chong djch COVID-1 
vâ các b, ngành Trung uong, phOi hçip v&i S& Y té chju trách nhim tham mutt 
các quy djnh, yeu cau bien pháp phOng, chông djch trong các 11th vrc ngành 
phi trách, nhu: trung tam thuong mai;  ch; siêu thj; cãng Ca; eua hang, cüa hieu; 
nhà hang; quán An, uOng; khách san;  trung hçc; benh  vien, co sâ y tê; Cong 
trInh xay drn; chung Cu; san tp the d%lc, the thao, the hmnh; co s, doanh 
nghip san xuât, kinh doanh, djch v11; co si bào trçl xâ hi; phuong tien 4n tãi 
cong cong; hoat dng phiic v11 san xuât nông, lam, ngu nghip... 

3. Giám dc S Thông tin và Truyn thông chju trách nhiem: 

a) T chi'rc tuyên truyn bang thiu hInh thuc phong phü, da dng trong 7 
ngày lien tiic ngay sau khi Chü tjch UBND thành phô thông báo thi diem cO 
hieu 1irc cUa tmg trng thai nguy co lay nhim djch benh  và áp d11ng bien pháp 
tuong i'rng theo Quy djnh kern theo Quyêt djnh nay. 

b) T chirc biên tap,  xut bàn tài lieu không kinh doanh (s tay, t g&p, t 
roi, infographic) ngAn gon, süc tIch, d hiêu các quy djnh, yêu câu các bien  pháp 
phOng, chOng djch trong các 11th we b.ng hInh thirc bàn giây gui cho trng hQ 
dan, doanh nghie,p,  tha hang, cua hieu,  nhà hang, khách san,  tru&ng h9c, benh 
vien. . . dê niêm yet, phO biên và thirc hien; dông thi phát hành bàn dien  tCr trên 
mng xA hi. 
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4. Giám d6c Sâ Ti.r pháp chju trách thim tham mini rà soát, hoàn thin 
Quy dnh ye chë tài xü pht các trtthng hcp vi phm các bin pháp phông, chông 
djch C OVID- 19 trên dja bàn thành phô theo quy djnh, trInh ChU tjch UBND 
thành phô ban hành thrc hin. 

5. Giám d6c Cong an thành ph& Thu tnx&ng các Ca quan, dan vj chju trách 
nhim kiêm tra, diêu tra, khi to, xir phat các trung hp vi pham bin pháp 
phOng, chong djch theo thâm quyên và quy djnh. 

6. Chü tjch UBND các qun, huyn chju trách nhim hràng dn cac th 
chrc, doanh nghip, h gia dInh, cá nhân có lien quan cam kêt hot dng bão 
dam các bin pháp, an toàn phôn, chong djch; tuyen truyên, hixmg dk, kim 
tra, xi'r l vi phrn theo thâm quyên các hành vi vi pham các bin pháp phông, 
chng djch da cam kêt. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tCr ngày k ban hành. Các bin pháp 
phOng, cMng djch không nêu tai  Quy djnh kern theo Quyêt djnh nay thirc hin 
theo quy djnh pháp 1ut hin hành. 

Diu 4. Chánh VAn phông Doàn Dai  biu Qu& hi, Hi dng nhân dan và 
TJy ban nhân dan; Thu tru&ng các sâ, ban, ngành, doàn the; Chü tjch Uy ban 
nhân dan các qun, huyn và các to chirc, cá nhãn Co lien quan cn c(r Quyet 

djnh thi hành./.A,,/ 

Noi nhçIn: 
- Nhix Diu 4; 
- VPCP (báo cáo); 
- BCD QU phông, chong djch (báo cáo); 
- Các BO:  Y tê, Cong an, Cong thixcing, GTVT, 
VH-TT và DL, Xây dirng, LD-TB&XH, rr&rr, 
GD&DT, Ti.r pháp (báo cáo); 
- ITlU, TI' HDND TP (báo cáo); 
- BO Tir 1nh QK 5 (phôi hcip); 
-CácUVBanTVTU; 
- CT và PCT UBND TP; 
- Các Qun üy, Huyn üy; 
- VP Doàn DBQH, HDND và UBND TP; 
- Các ca quan thông tin, báo chI; 
- Luu: VT, VHX%,  
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U BAN NIIAN DAN CQNG HOA xA 11(11 cirU NGHIA VIIT NAM 
THANH PHO A NANG Dc lap - Tii do - Hnh phüc  

QUY DIINH 
Ap diing các bin pháp phông, chng djch COVID-19 

trên dja bàn thành ph Ba Nng trong tlnh hInh hin nay 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so i.t /QD-UBND ngày D'/  tháng 9 nám 2020 

cia Chü tjch UBND thành phó fià Náng) 

Chiroiigl 
NHYNG QUY B!NH CHUNG 

Biu 1. iMi tu'çrng Va phm vi áp ding 

Quy djnh nay &rçic ap diing d6i vâi mci Co quan, t chi.'rc Va cá nhân dang 
sinh song và lam vic trên pham vi toàn dja bàn thành phô Dà Näng. 

Biêu 2. Nguyen tc và phu'o'ng châm phông, chng djch COVID-19 
trên dja bàn thành ph Ba Nang trong tInh hInh hin nay 

1. Thai gian tâi, djch COVID-19 trên th giài, trong nuâc và thành ph6 vn 
con diên biên phirc tap, khó 1ung, xac djnh phOng, chong djch trong thi gian 
dài, do 4y can quán trit thirc hin miic tiêu kép, vira sn sang phOng, chông 
djch, tuyt doi không lo là, mat cãnh giác, chi quan trong nhn thirc và hành 
dng cüa cac cap, cac ngành va ng1.ri dan, vra day manh  phát triên kinh tê - 
hi, không dê djch bnh lay lan nhung cüng không dê dt gay các hoat dng 
kinh tê trên dja bàn thành phô. 

2. Tip tie thirc hin các bin pháp co bàn phOng, chng djch trong trng 
thai "bInh thu?yng mâi", nhu bat buc phãi deo khâu trang khi ra khOi nhà, giao 
tiêp, lam vic, tai  ncyi cOng cong, cong s, trumg h9c, bnh vin, co s& san xuât, 
kinh doanh, djch vii, noi dông ngui, trên phwmg tin cOng cOng..., thuông 
xuyên rira tay bang xà phOng hoc dung dtch  sat khuân, han  chê tp trung dong 
ngiRii, gi khoãng each khi tiêp xüc, khai báo y  tê, cài dt 1rng di:in Bluezone 
tth thânh nep song, irng xr phii hçip cüa toàn the ngui dan thành phô trong than 
gian tài. 

3. Tip tçic thirc hin cáe vüng cách ly y t có djch di.xcic thit 1p cho dn 
khi bet thani han.  Truanng hcp xuât hin ca mac bnh, các quy trInh phOng, chong 
djch phâi dixçc kIch boat ngay dê than toe, quyêt lit khoanh vüng g9n, nhanh 
chóng thiêt 1p các vCing each ly y tê có djch theo quy djnh, dp djch nhanh, 
không dê djeh bnh lay Ian; dong thani ap ding eác biGn  pháp phOng, chông djch 
phi hçp vâi trang thai nguy co djch bnh, nham duy trI, day manh  hoat dng san 
xuât, kinh doanh, djeh vv trên dja bàn. 

4. Can bO,  dãng vien, cong chirc, viên chirc phâi girong mu, di du trong 
vice thrc hin miic tiêu kép; phát huy day dü tráeh nhim, quyên han  cüa nguani 
dung dâu cae co quan, ban, ngành, dja phuong ehU dng, chi dao  linh hoat the 
bien pháp phong, chng djeh có hiu qua cao nh&t và han  chê thap nhât tác dQng 
tiêu circ tha the bin pháp phOng, chong dch dôi vOi cáe boat dOng kinh tê - xa 
hOi và dani song nhân dan trên dja bàn. 
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Chirong II 
QUY BJNH THIET L4LP CAC TR4NG THAI NGUY CO LAY NHIEM 

DICH BNH VA AP DIJNG BIN PHAP PHONG, CHONG DICH 

Diu 3. Trng thai có nguy co' lay nhim djch bnh cao 

1. Thirc hin binpháp cách ly toàn x hi trên dja bàn thành ph, gia dInh 
each ly vâi gia dInh; to dan phô, thôn each ly vâi to dan phô, thon; phixmg, xâ 
each ly vâi phumg, x; qun, huyn each ly vOi quân,  huyn. 

2. B&t buQe deo khu trang khi ra khói nha, giao tip, noi cong cong, ni 
lam vic không tam  dirng boat dng theo quy djnh; thu&ng xuyên ra tay bang 
xà phàng hoc dung djch sat khuan. Không tp trung qua 2 ngi.rii trâ len tai  ni 
cong cong, ngoài phm vi cong s&, trithng h9c, bnh vien.. . Phâi gii khoãng 
each tôi thiêu 2 met khi tiêp xüc. 

3. Yêu c&u mci ngu?i dan 0 nha, trr eae tnr&ng hcip ra khOi nhà d: 

a) Mua luong thirc, thirc ph.m, duçic phm và hang hóa, djch vii thMt yu 
khác. Các trithng hqp khan cap nhi.r: Cp cfru, khám chiia benh;  thiên tai, hOa 
ho?n,... 

b) Lam viec tai  cac co quan, dcm vj nhà nuOe, 1rc h.rcng vii trang, Co quan 
ngoai giao va tai  cac eci so: Nba may, co sO san xuât; cong trmnh giao thông, xây 
dçrng; co sO kinh doanh djch vii, hang hóa thiêt yeu (nhu: itrong thire, thirc 
phâm, di.rçrc phâm; xäng, dâu; dien;  nuOc; nhiên lieu,...); ngân hang, kho bac, 
cac cc sO kinh doanh djch vi trirc tiêp lien quan den hoat dng ngân hang và bô 
trçi doanh nghip (nhix cong ehrng, luat sir, däng kiêm, dang k9 giao djch bão 
dam...), chü'ng khoán, bu'u chInh, vin thong, djch v11 h trq v.n chuyên, xuât, 
nhp khâu hang hóa, khám benh,  cha  benh,  tang lê.. .Ngui dü'ng dâu các Co sO 
chlu trách nhiem bão dam an toàn tuyt dôi và thirc hien  day dii các bien  pháp 
phông, chông djch theo quy djnh. 

4. Dirng hoat dng 4n chuyn hành khách cong cong, trr các truO'ng hçp 
vi l do cong vi, xe dira don cong nhân, chuyên gia, nguOi each ly, xe chuyên 
chO nguyen vt lieu  san xuât, hang hóa. Han  th tôi da boat dng ciia các 
phirong tien Ca nhân. Bão dam vn hành thông suOt viec vn chuyên hang boa, 
nguyen vt lieu san xuât. 

5. Drng hoat dng kinh doanh itt hanh, khách san,  co sO km tró, v.n 
chuyên du ljch và khu, diem den du ljch trên dja bàn thãnh phO, trtr các tnthng 
hcp km trCi cOng vii ciia chuyên gia, y bác s; các khách san  duçre UBND thành 
phO quyêt dnh lam noi each ly y tê tp trung theo quy djnh. 

6. Dtrng thi cOng các Cong trinh xay drng trên dja ban thành ph6, trtr các 
cOng trInh trQng diem, dng 1irc xa khu dan cu, thi cong chU yêu bang may moe, 
thiêt bj, khOng dong nguOi, It có khã näng lay lan djch beth,  do Cliii tjch UBND 
cac qun, huyn quyêt djnh cho thi cong theo thâm quyên và chju trách nhiem 
kiêm tra thirc hien. 

7. Di.'rng viec  tip cong dan trijc tip tai  t mt cüa tai  Trung tam hành 
chInh thành phO và qun, huyn, phuOng xa nhung van bâo darn giãi quyêt, xi 
l cong viec ciia nhân dan. Bô trI cho can b, cong chre, viên chCrc sü dicing 
cOng ngh thông tin lam viec tai nhà; chi nhttng tnr&ng hqp thtt sir can thiêt nhu 
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trirc chin du, trirc c quan, cung üng hang hóa djch vi thi& yu, xi:r 1 tài 1iu 
mt và các nhim vi,i can thiêt khác theo yeu cãu mâi den lam vic ti cong sâ; 
tang cung to chc h9p trirc tuyên; trung h phài h9p tri,rc tiêp thI cuc hçp 
không qua 20 ngui và bão dam ngôi giàn each nhau 2 met. 

8. Ap ding phucmg an phân chia tn sut di chq cüa ngtri dan theo "The di 
chçi" (3 ngày mt lan). 

9.D6i vài các sir kin phic vi mic dIch chInh trj, kinh t, xã hQi thirc sir 
can thiêt phài to ehrc thI do c quan có thâm quyên xem xét, quyêt djnh. 

10. Ngoài eác hot dng nêu t?i  khoân 3, 4, 5, 6 và 7 Diu nay, v cci bàn 
tm dmg hot dng tat cà các lThh vrc khác cho den khi có thông báo mOi. 

11. Thrc hin the bin pháp phOng, ch6ng djch khác theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

Diu 4. Tqing thai có nguy co lay nhim dch bnh 

1. Ngi.xäi dan hn ch ra khôi nhà nu khOng c&n thit. Bt buc phài deo 
khâu trang khi ra khOi nhà, giao tiêp, lam vic, tai f101 Cong cong, cong so, 
trung hçc, bnh vin, co sO san xuât, kinh doanh, djch v11, nci dOng nguOi, trên 
phtrong tin cong cong...;  yêu câu thir&ng xuyên rira tay bang xà phông hoc 
dung djeh sat khuân, gi khoãng each an toàn khi tiêp xüc tôi thiêu 01 met); 
không disçic tp trung qua 20 ngl.rOi t?i  ncii cOng cong, ngoài phm vi cong sO, 
tri.thng h9c, bnh vin... 

2. Tip tic tam  dmg các hoat dng sau dày: 

a) Các hoat dng l hi, nghi 1 tOn giáo, tin ngaOng, th tir, giài du th 
thao, six kiên tap trung qua 20 ngixcii tai noi cong Gong, san van dOng va cac six 
kin iOn chtra can thiét. Không to chüc an, uOng tap  the (dam hiêu, dam hg', tic 
lien hoan, tan gia...) tp trung qua 20 ngithi; khuyen khIch ngui dan to chuxc 
dm giãn, gun, không tp trung dông ngix&i. 

b) Hoat dng cüa the ca sO kinh doanh, djch vi không thit yu tai  các 
khu, diem vui chai, iài trI, c sO lam dep, karaoke, mát-xa, quán bar, vu trtx&rlg, 
rp phim, casino, diem cung cap djch v11 internet cong cong, trô chGi din tcr. 

c) Hoat dng deh vii du ljch, lC hành. Chi cho phép hoat dOng  kru tril ducc 
hot dng trO 1a, t?m dung các djch vi khác tai  các khách san,  cc sO km trü. 

d) Hoat dng th diic, th thao, th hInh tai  phông tp gym, yoga, bida; hot 
dng the thao trong nhà; hoat dng the thao, vO thuat  có tiêp xüc trre tiêp; hoat 
dng tam biên. 

d) Các nha hang, cüa hang, c sO kinh doanh djch vii an, u6ng chi duc ban 
hang cho khách mang di, dt hang và ban hang qua mng, giao hang tan  noi cho 
khách hang. Nghiêm cam phc vii khách tai  chO. 

e) Hoat dng day  và h9c tnrc ti&p tai  cáctruông  dai  h9c, cao ding, các ca 
sO giáo diic (the nhOm tré, trixOng mâm non, tiêu hQe, trung hçc Ca sO, trung h9c 
ph thOng, trung tam giáo dc thuOng xuyên, trtxông chuyên bit...), ca sO giáo 
dic nghê nghip, các e sO dào tao  ngoi ng, tin h9c, näng khieu, k näng 
song, cáe trung tam tu vn du h9e, các ca sO dy them, hçc them. 
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g) Hoat dng vn chuyn hành khách lien tinh xut phát hoc dn các dja 
phirmg dang áp diing các bin pháp phông, chong djch theo Chi thj 16/CT-
TTg ngây 31/3/2020 cüa Thu tuàng ChInh phU, trcr các tnrng hqp dc bit theo 
quy djnh phông, chong djch. 

3. Phixong tin vn tãi hãnh khách cong cong trên dja bàn thành ph dixçic 
hoat dng nhixng 4n chuyên không qua 1/2 so ngiRi cho phëp dôi vâi môi 1oi 
phi.rcmg tin và thrc hin các bin pháp phàng, chông djch theo quy djnh. 

4. Ap dicing phtrmg an phân chia t&n suit di chg cüa ngui dan theo "The di 
chci" (3 ngày mt lan). 

5. Các hoat dng khac ngoài các hot dng tm dmg nêu tai  khoãn 2 Diu 
nay dtrçic hot dng trâ l?i  nêu có cam kêt và dü diêu kin thrc hin nghiêm tuc 
các nOi  dung bin pháp phàng, chông djch theo quy djnh. 

6.D6i vâi các si,r kin phiic vi mic dIch chInh trj, kinh t&xâ  hi thirc sir 
can thiêt phái tO chi'rc thI do ca quan Co thâm quyên xem xet, quyêt djnh. 

7. Thirc hiGn các bin pháp phông, chng djch khác theo quy djnh cüa pháp 
luat. 

Diu 5. Trng thai có nguy ccr lay nhim djch bnh thp 

1. Ngu&i dan hn ch ra khOi nhà nu không cn thit; bt buc phãi deo 
khâu trang khi ra khOi nba, giao tiêp, lam vic, tai  n(Yi cOng cong, cOng s, 
truông h9c, bnh vin, Ca. so san xuât, kinh doanh, djch vii, ncii dong ngix?i, trên 
phirong tin cOng cong...;  yêu câu thuông xuyên rCra tay bang xà phàng hoc 
dung djch sat khuân, gitt khoãng cách an toàn tôi thiêu 01 met khi tiêp xUc; 
khOng dixçc tp trung qua 30 nguOi tai  ncii cong cong, ngoài pham vi cOng sO, 
trung bce, bnh vin... 

2. Tip tic dmg cáe hoat dng sau day: 

a) Các hoat dng l hi, nghi l ton giáo, tIn nguOng, thi tir, giài du th 
thao, six kiên tap trung qua 30 nguoi tai nrn cong eon, san van dông va cac six 
kin iOn chua can thiêt. Không tO chic an, uông tap  the (dam hiêu, dam h, tic 
lien hoan, tan gia...) tp trung qua 30 nguOi; khuyên khIch ngixi dan to chirc 
dim gián, gçn, không tp trung dong ngixi. 

b) Hot dng eüa các ca sO kinh doanh, djch vi1 không thit yu ti các 
khu, dim vui chai, giâi trI, Co sO lam d9p, karaoke, mát-xa, quán bar, vu truYng, 
rp phim, casino, diem cung cap djch vi internet cong cong, trO chcii din tCr. 

c) Hott dng th dijc, th thao, th hInh ti phông tp gym, yoga, bida; hot 
dng bai li ti các be bcii trong nhà, ngoài tthi; hot dng the thao vO thuat tiêp 
xüc trrc tiêp. 

3. Ap dicing phtrcmg an phân chia tAn sut di chg cUa ngu?ii dan theo "The di 
chq" (3 ngày mt ian). 

4. Các ho?t dng khác ngoãi các hot dng tm dirng nêu tal  khoãn 2 Diêu 
nay duqc hoat dng trO li neu Co cam kêt vã d diêu kin thtrc hin nghiem tüc 
các ni dung bin pháp phông, chông djch theo quy djnh. 

5. D6i vOi các sr kiin phtc v1i miic dIch chinh trj, kinh t&xa hi thirc sir 
can thiêt phãi to chuc thI do ca quan cO thâm quyên xem xét, quyêt dnh. 

ho
an

l-0
4/

09
/2

02
0 

17
:3

8:
11

-h
oa

nl-
ho

an
l-h

oa
nl



5 

6. Thirc hin các bin pháp phông, chóng djch khác theo quy djnh cüa pháp 
14t. 

Diu 6. Trng thai kim soát thrçrc nguy co lay nhim dlch bnh 

1. Ngui dan han  ch ra khôi nhà n&i không cn thi&; bt buOc  phái deo 
khâu trang khi ra khôi nhà, giao tiêp, lam vic, tai  ni cong cong, cOng s, 
trung h9c, bnh vin, ca s san xuât, kinh doanh, dch v1i, ni dong ngui, trên 
phumg tin cong cong...; yêu cau thung xuyên rCra tay bang xà phông hoc 
dung djch sat khuân; gitt khoàng cách an toàn khi tiêp xlic; han chê tp trung 
dông ngithi không can thiêt. 

2. T& câ các hoat dng tam  drng &rçc hoat dng trâ lai nhixng phâi có cam 
kêt Va thrc hin cac bin pháp phông, chong djch quy djnh trong trng lTnh vrc 
theo quy djnh. 

Chiro'ng III 
DIEU IUIOAN ml HANH 

Diu 7. Các bin pháp phông, chóng djch nhu hoat dng xt nghim 
SARS-CoV-2; xác djnh dôi tuçlng phài each ly y tê t.p trung; dê xuât thiêt 1p 
vüng each ly y tê có djch dôi vâi cong dong, dôi vâi bnh vin, c s y tê; dê 
xuât xay dirng bnh vin dà chiên; khir tràng, khuân din rng; to ehlrc diêu trj 
bnh nhân COVID-19; dánh giá, xêp loai bnh vin an toàn phàng, chOng dch; 
huàng dn y tê dôi vâi 1 tang nguäi tr vong do nhim hoc nghi ng nhim 
SARS-CoV-2. . .thirc hin theo quy djnh eüa ngành y tê và Ban chi dao  Quôc gia 
ye phOng, chong djch. 

Diu 8. Thy tInh hInh thirc t cüa djch bnh trên dja bàn thành ph6 và d 
xuât clia Sä Y tê, Chü tjch UBND thành phô quyêt djnh và Co van bàn thông báo 
thai diem bt dâu và khu virc chuyên trng thai nguy co djeh bnh và áp dung 
các bin pháp phông, chông djch tuclng 1mg theo Quy dnh nay. 

Diu 9. T chfrc thiyc hin 

1. Trong qua trInh trin khai thrc hin Quy djnh nay, nu có vixâng mc thI 
cac tO chc, cá nhân có kién bang van bàn gIn Ban chi dao phông, chong djch 
thanh phô Dà Nang xlr 1 theo quy djnh. 

2. Chü tjch UBND thânh ph quyt djnh vic slra di, b6 sung, hüy bô các 
ni dung cüa Quy djnh nay.!. 
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