Cn c Ch th s 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 ca UBND thành ph à Nng v vic thc hin ch trng “Thích
ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch COVID-19” trên a bàn thành ph à Nng trong tình hình hin
nay và Công vn s 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 ca UBND thành ph à Nng v vic áp dng tm thi
mt s bin pháp phòng, chng dch COVID-19 trong tình hình hin nay. S Công Thng ã ban hành Quyt
nh s 173/Q-SCT ngày 30/9/2021 v vic thành lp 03 oàn Kim tra công tác phòng, chng dch COVID19 ti các ch, trung tâm thng mi, siêu th trên a bàn thành ph à Nng.

(Hình nh su tm t internet)
Ni dung kim tra bao gm:
- Phng án an toàn phòng, chng dch trong lnh vc hot ng theo hng dn ca B Y t; Ban Ch o Quc gia
phòng, chng dch và các b, ngành trung ng (Trung tâm thng mi, siêu th thc hin theo Quyt nh s
2225/Q-BCQG ngày 28/5/2020 ca Ban Ch o quc gia phòng, chng dch COVID-19; ch u mi, ch truyn
thng thc hin theo Công vn s 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 ca B Y t);
- Thc hin thông ip 5K (khu trang – kh khun – khong cách – không t tp – khai báo y t);
- B trí luân phiên ti a 50% s lng gian hàng/quy hàng; có vách ngn gia ngi bán, ngi mua và thc hin y
các bin pháp phòng, chng dch theo hng dn ca B Y t ti Công vn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021;
- Vic trang b thit b kim soát mã QR qun lý i vi nhng ngi n làm vic ti n v, ngi hot ng ti các ch truyn

thng; ngi i ch, ngi s dng dch v thng mi;
- Tiu thng và nhng ngi làm vic trc tip liên quan n hot ng ti ch: ã c tiêm ít nht 01 liu vaccin phòng
COVID-19 sau 14 ngày hoc ã khi bnh COVID-19 trong vòng 06 tháng;
- Vic s dng Giy i mua hàng QRCode ti các ch, trung tâm thng mi, siêu th.
Ni dung chi tit ca Quyt nh s 173/Q-SCT xem ti ây.
(Thanh tra S)

