
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:             /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày     tháng 4 năm 2021 
   

V/v hướng dẫn tạm thời 

việc phòng chống dịch COVID-19 

tại các sự kiện tập trung đông người 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tại các sự 

kiện tập trung đông người, Sở Y tế hướng dẫn tạm thời việc phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các sự kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh, như sau: 

1. Khái niệm sự kiện tập trung đông người 

Sự kiện tập trung đông người1 là sự kiện có kế hoạch hoặc tự phát, trong 

nhà hoặc ngoài trời, với 10 người trở lên tham dự như một sự kiện cộng đồng 

hoặc tụ họp, buổi biểu diễn, hòa nhạc, lễ hội, hội nghị, đồng diễn, diễu hành, 

đám cưới, sự kiện thể thao… 

2. Một số nguyên tắc chung phòng chống dịch COVID-19 

- Hiện nay, COVID-19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị 

hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Các biện pháp phòng bệnh chính là thực hiện 

nghiêm yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - 

khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; phát hiện sớm, cách ly ca bệnh, cách ly người tiếp xúc. 

- Toàn bộ người dân phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi 

ra khỏi nhà và bắt buộc tại nơi công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh2 và hướng dẫn của ngành Y tế3. 

- Hướng dẫn này áp dụng trong điều kiện bình thường của công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. Khi xảy ra dịch COVID-19 hoặc có yếu tố nguy 

cơ lây nhiễm trong cộng đồng thì thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền. 

                                           
1 Gọi chung cho các sự kiện, hoạt động có tập trung đông người và tại các cơ sở thường xuyên tập trung đông người. 

2 Công văn số 454/UBND-KGVX ngày 03/02/2021 về việc thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.  

3 Công văn số 714/SYT-NVYD ngày 24/02/2021 về  hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 nơi cộng cộng. 
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3. Trách nhiệm thực hiện 

3.1. Trách nhiệm của người tham gia sự kiện tập trung đông người: 

- Không đến tham gia sự kiện tập trung đông người khi đang trong thời 

gian cách ly y tế hoặc đang được theo dõi, giám sức khỏe sau cách ly y tế hoặc 

có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, đau người, ớn lạnh; giảm 

hoặc mất vị giác, khứu giác hoặc viêm phổi. 

- Bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham gia sự kiện tập trung 

đông người (trừ lúc ăn, uống). 

- Hạn chế nói chuyện to, bắt tay, tránh giao tiếp với người khác từ bàn này 

sang bàn khác, từ khu vực này sang khu vực khác nếu không cần thiết; hạn chế 

tiếp xúc với trang thiết bị, dụng cụ tại sự kiện tập trung đông người nếu không 

cần thiết. 

- Giữ khoảng cách an toàn (khuyến cáo tối thiểu 01 mét) khi xếp hàng tại 

lối vào, ra, quầy thanh toán...; khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn trong di 

chuyển, nói chuyện, ăn uống, tiếp xúc... 

- Vệ sinh tay với dung dịch sát khuẩn trước khi vào tham gia sự kiện tập 

trung đông người, khi ra về và những khi cần thiết. 

- Không khạc nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, 

hắt hơi. 

- Thông báo kịp thời cho Ban tổ chức, đơn vị tổ chức sự kiện, nhân viên, 

quản lý nhà hàng... khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. 

- Khuyến khích cài đặt và bật ứng dụng Bluezone (truy vết), ứng dụng 

khai báo y tế trong suốt thời gian tham gia sự kiện nếu sử dụng thiết bị di động 

thông minh. 

- Khuyến khích người tham gia thanh toán bằng các hình thức trực tuyến, 

qua thẻ, ví điện tử; hạn chế sử dụng tiền mặt. 

- Tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị tổ chức 

sự kiện, địa phương nơi tổ chức sự kiện (nếu có). 

- Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế, lịch trình cụ thể cho các cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền, lực lượng chức năng khi có yêu cầu. 

3.2. Trách nhiệm của nhân viên phục vụ tại sự kiện tập trung đông 

người: 

- Không đi làm khi đang trong thời gian cách ly y tế hoặc đang được theo 

dõi, giám sức khỏe sau cách ly y tế hoặc có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó 

thở, mệt mỏi, đau người, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác hoặc viêm 

phổi. 

- Bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham gia phục vụ sự kiện 

tập trung đông người (trừ lúc ăn, uống). 
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- Thường xuyên vệ sinh tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 

trước, trong, sau khi làm việc; trước khi đến làm việc, sau khi ra về và những khi 

cần thiết. 

- Không bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng, người tham dự (nếu có 

thể), giữ khoảng cách an toàn (khuyến cáo tối thiểu 01 mét) khi tiếp xúc trực 

tiếp với khách hàng, người tham dự. 

- Phải cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế trong 

suốt thời gian phục vụ nếu sử dụng thiết bị di động thông minh. 

- Không khạc nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, 

hắt hơi. 

- Thông báo kịp thời cho đơn vị quản lý, người cung cấp dịch vụ khi phát 

hiện trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 riêng của đơn vị 

quản lý, người cung cấp dịch vụ (nếu có). 

- Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế, lịch trình cụ thể cho các cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền, lực lượng chức năng khi có yêu cầu. 

3.3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, quản lý sự kiện tập 

trung đông người: 

- Cân nhắc, xem xét, hạn chế tổ chức sự kiện tập trung đông người khi 

không cần thiết, đặc biệt những sự kiện tập trung trên 500 người. 

- Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp có yếu tố nguy cơ, bao gồm: Người 

có đến/ở/về từ các địa phương (huyện và tương đương) đang có ca COVID-19 

cộng đồng (mà chưa khai báo y tế); người đang cách ly y tế tại nhà; người đang 

được theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế; người nhập cảnh trái 

phép; người tiếp xúc với người nhập cảnh trái phép hoặc đang cách ly y tế hoặc 

đang được theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà sau cách ly y tế; người đang có 

các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, đau người, ớn lạnh, giảm 

hoặc mất vị giác, khứu giác hoặc viêm phổi... 

- Phải có phương án, phân công nhiệm vụ xử lý các tình huống khẩn cấp 

trong phòng chống dịch COVID-19. 

- Thiết lập đường dây nóng, phổ biến, bố trí bảng có số điện thoại liên hệ 

của Ban tổ chức, đơn vị tổ chức sự kiện tập trung đông người, cơ quan y tế, 

chính quyền địa phương... ở nơi dễ quan sát để kịp thời xử lý các tình huống 

khẩn cấp, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. 

- Thiết lập hệ thống camera quan sát tại cửa ra vào, bên trong hội trường, 

nơi diễn ra sự kiện tập trung đông người để thuận tiện điều tra, xác minh các 

trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ/mắc COVID-19. 

- Hướng dẫn, nhắc nhở khách hàng, người làm việc, người tham dự... thực 

hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu 

trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); nhất là thực 
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hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và bắt buộc nơi công cộng 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế, sát khuẩn 

tay và giữ khoảng cách an toàn (khuyến cáo tối thiểu 01 mét). 

- Nếu sự kiện tổ chức trong trung tâm thương mại, siêu thị có nhà hàng, 

khu ăn uống thì áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với cơ sở ăn, uống 

theo quy định. 

- Bố trí người đón tiếp, hướng dẫn y tế, đo thân nhiệt nếu phát hiện trường 

hợp có sốt, ho, thì đề nghị không tiếp tục tham dự, thông báo ngay cho cơ quan 

y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện, xà phòng 

tại các khu vệ sinh. 

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện 

và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. 

- Có hình thức khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi khi sử dụng dịch vụ, 

ưu tiên áp dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, thẻ ngân hàng hoặc ví điện 

tử; khuyến khích khách hàng cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai 

báo y tế. 

- Phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền địa phương triển khai các 

hoạt động phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp 

có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan lập hoặc cung cấp 

danh sách người có trách nhiệm, Ban Tổ chức, nhân viên phục vụ, người tham 

dự sự kiện tập trung đông người để phục vụ công tác điều tra, truy vết và các 

công tác cần thiết theo quy định. 

- Đối với các sự kiện tập trung đông khách du lịch, yêu cầu các đơn vị đón 

khách (lữ khách, khách sạn, khu điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở mua sắm...) có 

trách nhiệm lưu trữ đầy đủ thông tin lịch trình du khách (kể cả thời gian hoạt 

động tự do) để cung cấp cho cơ quan chức năng (phục vụ điều tra truy vết) khi 

có trường hợp nghi ngờ/mắc COVID-19 (nếu có). 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cài đặt và bật ứng dụng Bluezone, ứng 

dụng khai báo y tế, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người làm 

việc, khách hàng, người tham dự như bố trí đặt biển hướng dẫn các quy định về 

phòng chống dịch... 

- Vệ sinh, khử trùng bằng dung dịch Chloramin B nồng độ 0,1% Clo hoạt 

tính: Đối với các sự kiện, hoạt động tập trung đông người có thời gian ngắn từ 

01- 02 ngày thì tổ chức vệ sinh bề mặt/phun khử trùng khu vực tổ chức trước và 

sau khi tổ chức; đối với sự kiện, hoạt động tập trung đông người có thời gian 

trên 02 ngày và tại các nơi/cơ sở thường xuyên tập trung đông người thì phải 

thường xuyên vệ sinh bề mặt và định kỳ phun khử trùng. 
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3.4. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 

- Hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị tổ chức, quản lý sự kiện tập trung 

đông người xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ xử lý các tình huống khẩn 

cấp và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các sự kiện tập trung 

đông người. 

- Khi tiếp nhận thông tin về tổ chức sự kiện tập trung đông người, chuẩn 

bị sẵn sàng các nguồn lực trong công tác phối hợp phòng chống dich COVID-19 

như: Điều tra, truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị... 

3.5. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 đối với các sự kiện tập trung đông người thuộc địa 

bàn và phạm vi quản lý. 

- Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống 

dịch COVID-19 tại sự kiện tập trung đông người theo quy định của pháp luật. 

Sở Y tế hướng dẫn tạm thời việc phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự 

kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh để các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, 

địa phương biết, phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-30T08:33:35+0700


		2021-04-30T09:54:56+0700


		2021-04-30T09:54:44+0700


		2021-04-30T09:54:44+0700


		2021-04-30T09:55:13+0700




