UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 196 /SDL-QLPTDL

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày19 tháng02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch Covid-19

Kính gửi:
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, tính từ 0 giờ ngày
16/2/2021, tỉnh Hải Dương tiến hành thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh;
Thực hiện văn bản số 1351/UBND-VP ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh về
việc kiểm soát dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Trong 2 ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng
phức tạp với số lượng ca mắc đang gia tăng, trong đó, nhiều nhất là tại tỉnh Hải
Dương.
Vì vậy, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Sở Du
lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch khẩn trương triển khai đến các hội viên và các doanh
nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh các nội dung như sau:
1. Thông báo trước cho khách từ các địa điểm có người nhiễm SARS-CoV-2
trong cộng đồng đã được Bộ Y tế công bố (đính kèm danh sách) khi đến tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu sẽ được vận động vào cơ sở cách ly y tế tập trung. Những người về
từ các tỉnh, thành khác (đã có dịch) không phải là địa điểm có ca nhiễm SARSCoV-2 trong cộng đồng thì lập danh sách theo dõi sức khỏe.
2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế của khách khi làm thủ
tục tại khách sạn.
3. Đối với các trường hợp đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải
Dương trong thời gian từ ngày 15/01/2021 đến nay, đề nghị chủ động liên hệ với
Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để
khai báo y tế, hướng dẫn lấy mẫu x t nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe,
đồng thời g i điện ngay đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những
người đã tiếp xúc gần với mình.
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4. Báo cáo kịp thời các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid-19 về Sở
Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh) theo
quy định.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển
khai, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc cần được giải đáp, đề nghị liên hệ Sở Du
lịch, SĐT: 02543.836888 để được hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên (t/hiện);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế- Thường trực BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố (p/hợp);
- BQLDL các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc (p/h
triển khai);
- TT QL và HT KDL TP Vũng Tàu (p/hợp triển khai);
- BQL KDL quốc gia Côn Đảo (p/hợp triển khai);
- Lưu: VT, QLPTDL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Du lịch
19-02-2021 16:19:27 +07:00

Đỗ Phước Trung

