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Số:         /UBND - VHTT 
V/v thực hiên các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid - 19 trong tình hình mới. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quan Sơn, ngày    tháng 7 năm 2020 

    

       Kính gứi:  

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

    - Chủ các khách sạn, nhà nghỉ. 

 

 Thực hiện Công văn số 2515 /SVHTTDL - QLDL ngày 29 tháng 7 năm 2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiên các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn, Chủ các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện triển khai và 

thực hiện một số nội như sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn: 

 - Tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, chú 

trọng công tác phòng dịch tại chỗ, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn khai báo y tế, theo dõi chặt chẽ lượng khách du 

lịch tại các điểm du lịch cộng đồng, khách trong các cơ sở lưu trú trên địa bàn. 

 - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các điểm du lịch cộng đồng 

thực hiện vệ sinh, khử trùng, đo thân nhiệt cho khách theo khuyến cáo và yêu 

cầu của cơ quan chức năng; tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ tất cả các đối 

tượng đi làm ăn xa, khách ở các tỉnh ngoài trở về địa phương.  

 2. Đối với các khách sạn, nhà nghỉ: 

 - Niêm yết bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch COVID-

19 tại nơi đón tiếp, các khu vực công cộng, khu vực dịch vụ và trong phòng ngủ 

của khách đối với khách sạn, nhà nghỉ. 

  - Bố trí và đảm bảo đủ chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc 

cung cấp đầy đủ các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn tại khu vực đón tiếp, 

sảnh chờ... theo đúng quy định của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

 - Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, hằng ngày thu gom rác thải 

và đưa đi xử lý theo quy định.  

 - Lập sổ theo dõi y tế của từng nhân viên. Nhân viên có biểu hiện cúm, 

ho, sốt hoặc từ nơi, khu vực có dịch thì nghỉ không đi làm và theo dõi sức khỏe 

y tế tại nhà. 

 - Đối với khách du lịch là người đến từ các địa phương có dịch trong 



vòng 14 ngày (trước mắt là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, các vùng có 

dịch theo công bố của Bộ Y tế) yêu cầu thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và 

báo cho cơ sở y tế, chính quyền địa phương để được hỗ trợ. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Chủ các khách 

sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng VHTT, Y tế; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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