
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:         /UBND-VP
V/v tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch đối với việc tổ chức ăn uống 
tại cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Linh, ngày       tháng  8 năm 2021

Kính gửi:
                          -   Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
                          -   Ủy ban nhân dân các xã, phường;

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh 
trong những ngày gần đây, nhất là trên đại bàn huyện Nam Sách (huyện giáp 
ranh thành phố và có đường giao thông….), nguy cơ lây lan dịch bệnh qua tiếp 
xúc trong giao tiếp, đặc biệt là trong môi trường ăn uống rất đáng báo động. 
Những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các ca bệnh Covid-19 có liên 
quan đến các quán kinh doanh hàng ăn, trong đó một số ổ dịch được phát hiện từ 
các quán chó, mèo có nguồn cung cấp từ miền Nam. 

Nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19
trong ăn uống, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố
đề nghị các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, các cơ đơn vị, doanh 
nghiệp trên đại bàn tổ chức triển khai thực hiện ngay một số biện pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu nhân dân địa
phương không tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong đời sống hàng ngày khi
dịch bệnh đang phức tạp.

2. Giao Công an thành phố chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng liên quan 
rà soát, lập danh sách và yêu cầu dừng tất cả các trường hợp vận chuyển, tiêu 
thụ, kinh doanh, giết mổ, chế biến thức ăn liên quan đến chó, mèo có nguồn gốc 
từ miền Nam. Trên cơ sở số liệu đã rà soát, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh Covid-19 thành phố tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả 
những người liên quan đến các trường hợp nêu trên.

3. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có tổ chức nhà
ăn, bếp ăn, nhà ăn ca (gọi tắt là nhà ăn) cho người lao động phải đảm bảo các
yêu cầu sau:

- Nhà ăn thông thoáng, sạch sẽ; bố trí số lượng người lao động mỗi đợt ăn 
ca phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: 

+ Bàn ăn cho lao động ăn ca giãn cách phòng dịch theo quy định (tối thiểu 01m);
+ Có vách ngăn đảm bảo yêu cầu; 
+ Bố trí giãn cách thành nhiều đợt ăn ca để đảm bảo khoảng cách an toàn 

phòng dịch cho người ăn ca;



 - Bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát người lao động: 
Rửa tay, sát khuẩn trước khi vào ăn ca;  Trật tự, giữ khoảng cách khi vào nhà ăn 
ca...(không chen lấn, tụ tập đông người);

- Bố trí hệ thống camera (đủ số lượng để giám sát) ngoài hành lang nhà
ăn, trong nhà ăn để giám sát và trích xuất kiểm tra khi có yêu cầu;

- Yêu cầu người lao động trong quá trình ăn ca không đem theo đồ dùng
cá nhân (như túi xách...); không nói chuyện trong khi ăn ca;

- Sau mỗi đợt ăn ca phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ, mở của thông thoảng 
phòng, khu vực ăn ca, phun sát khuẩn mới bố trí đợt ăn ca tiếp theo;

Trong trường hợp nhà ăn của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất không đáp ứng
được yêu cầu giãn cách thì phải cắt giảm số lượng lao động để đảm bảo yêu cầu
phòng dịch; nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc tạm dừng sản xuất.

4. Đối với các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng thực phẩm và chế
biến nấu ăn:

- Phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng dịch
theo quy định; tổ chức xét nghiệm sàng lọc thường xuyên cho những người tham
gia vào hoạt động cung ứng thực phẩm và chế biến nấu ăn ít nhất 03 ngày/lần;

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động; Các lực lượng được phân công hướng
dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an
toàn phòng chống dịch bệnh của các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị nêu trên theo
quy định.

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cùng các ban ngành liên quan 
chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành 
phố chủ trì tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu các doanh nghiệp/cơ sở sản 
xuất ngoài khu công nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu nêu trên. 
Báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh chống dịch bệnh Covid-19 thành phố trước ngày 
14/8/2021.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố để xem xét giải quyết 
và hướng dẫn./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;    (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND các xã phường;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
                 PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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