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     V/v triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: Các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ trên địa bàn tỉnh  

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona đang bùng phát, lây 

lan nhanh trên diện rộng và hiện tại đã có người Việt Nam nhiễm bệnh. Tổ chức 

Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Thủ tướng 

Chính phủ đã công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

corona gây ra.  

Thực hiện Công văn số 86/TCDL-KS, ngày 03/02/2020 của Tổng Cục Du 

lịch về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp. Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y 

tế, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do vi rút corona. 

2. Chủ động tiến hành vệ sinh, khử trùng tại các cơ sở lưu trú du lịch, 

phương tiện vận chuyển khách du lịch, các khu, điểm du lịch, nhà hàng phục vụ 

khách du lịch và cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn theo khuyến cáo và yêu cầu 

của cơ quan chức năng. Các cơ sở lưu trú du lịch đón khách từ khu vực có nguy 

cơ lây nhiễm vi rút corona theo khuyến cáo của Bộ Y tế cần bố trí tầng hoặc 

khu vực lưu trú và dịch vụ riêng cũng như thực hiện các biện pháp y tế dự 

phòng khác như đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc, rửa tay đúng cách,… Xem xét 

tạm dừng hoạt động của cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch có nguy cơ làm lây truyền 

bệnh dịch tại vùng có dịch. 

3. Đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục phục vụ khách du lịch nước 

ngoài chưa thể quay về nước do yêu cầu tạm dừng bay đi/đến các vùng có dịch 

của Cục Hàng không Việt Nam cho đến khi có thông báo mới nhưng cần bố trí 

tại khu vực riêng và giám sát chặt chẽ việc di chuyển cũng như tình trạng sức 

khỏe của họ. Báo cáo cho Sở Du lịch qua email sdl@thuathienhue.gov.vn hoặc 

fax 0234.3823288 để phối hợp xử lý. 

4. Bố trí lãnh đạo trực trong suốt thời gian có dịch, theo dõi chặt chẽ tình 

hình, có kế hoạch phòng chống và biện pháp đảm bảo sức khỏe, an toàn cho 

người lao động, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng 

chống dịch bệnh. 
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5. Tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân viên, người lao động về tình hình và 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona 

để mọi người chủ động, tích cực và tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh do Chính phủ và các cơ quan chức năng đề ra. Hướng dẫn, hỗ trợ 

khách sử dụng dịch vụ tại đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Nhận được văn bản này yêu cầu các doanh nghiệp du lịch – dịch vụ tổ chức 

triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Sở các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh 

đường hô hấp cấp để có biện pháp cách ly, quản lý khách theo quy định./. 

Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Ban GĐ Sở;                    

- Phòng QLCSLT, QLLH; 

- Lưu: VP, VT. 
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