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THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ để phòng, chống
dịch bệnh COVID-19
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 ; Công văn số
1818/UBND-KT ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng hoạt
động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ để phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện Công văn số 654/TB-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của
UBND Quỳnh Lưu về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ để
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
UBND xã yêu cầu các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn,
người lao động, người bán hàng, người mua hàng thực hiện nghiêm túc các nội
dung sau:
- Tạm dừng đến hết ngày 15/4/2020 các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên
địa bàn trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ sau: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui
chơi, ăn uống tại chỗ); khách sạn, Trung tâm thương mại (văn phòng cho thuê,
bệnh viện); chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả,
đồ khô); các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mi ni (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa
hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, trái cây; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm; các
cơ sở kinh doanh thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; dịch vụ khám chữa
bệnh; dịch vụ ngân hàng, dịch vụ văn phòng; dịch vụ bưu điện, chuyển phát nhanh,
viễn thông; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas, vật liệu xây dựng; các cơ sở kinh
doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vác xin phòng chống bệnh cho gia súc, gia
cầm; hoạt động xe bus. Đối với các loại xe taxi và xe hợp đồng, yêu cầu: không
dùng điều hòa, hạ kính, bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và khách, khử khuẩn
trước và sau khi đón trả khách.
- Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tạm dừng hoạt động phải treo biển ghi nội
dung: ngừng hoạt động trước cửa hàng.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thuộc đối tượng phải dừng hoạt động:
Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng cho

người dân, người làm việc, người bán hàng, tăng cường công tác vệ sinh môi
trường, khử khuẩn, bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, thu gom chất thải và
đưa đi xử lý hàng ngày; bố trí dung dịch sát khuẩn tay theo quy định.
- Các thôn, mặt trận, các đoàn thể tăng cường nắm bắt tình hình trong nhân
dân, kịp thời tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ về tình hình dịch bệnh,
không hoang mang. Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tình hình
dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến toàn thể nhân dân trên địa
bàn, khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà.
- Đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng, khách hàng
Nếu có sốt hoặc ho, khó thở thì đến cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư
vấn, điều trị. Không đến các khu vực không thuộc trường hợp phải dừng hoạt động
trên nếu có các biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi hoặc đang trong thời gian
cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan
thực hiện tốt các nội dung trên.
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