UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1630/VHTT

Nha Trang, ngày 04 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
trên đài truyền thanh cơ sở

Kính gửi: UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 9314/UBND-YT ngày 03/12/2020 của UBND
thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Công văn số 12717/UBNDKGVX ngày 02/12/2020 và Thông báo số 547/TB-UBND ngày 27/11/2020 của
UBND tỉnh Khánh Hòa.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên đài truyền thanh cơ sở như sau:
1. Nội dung tuyên truyền
Thực hiện phát thanh bài tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới do Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố biên soạn (kèm
Công văn này).
2. Thời gian tuyên truyền
Thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 04/12/2020
đến ngày 30/12/2020. Ngày phát 02 lần vào buổi sáng và buổi chiều; mỗi lần
phát 02 lượt.
Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh
của Đài Truyền thanh cơ sở.
Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận (VBĐT):
- Như trên;
- UBND thành phố;
- Phòng Y tế;
- Lãnh đạo phòng;
- Đ/c Bình (thu âm);
- Lưu: VT, Trâm.
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BÀI TUYÊN TRUYỀN
Về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
(Kèm theo Công văn số 1630/VHTT ngày 04/12/2020
của Phòng Văn hóa và Thông tin)
Kính thưa toàn thể Nhân dân thành phố,
Thực hiện Công văn số 12717/UBND-KGVX ngày 02/12/2020 của
UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Ủy
ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu cán bộ, đảng viên và Nhân dân
thành phố thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế với “Thông điệp 5K:
Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, cụ thể
như sau:
1. KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng,
nơi tập trung đông người như nhà ga, bến xe, bến tàu, cảng hàng không, chợ,
siêu thị, trung tâm thương mại, phương tiện giao thông công cộng, bộ phận tiếp
nhận “một cửa” của các cơ quan, tổ chức, địa phương…; đeo khẩu trang y tế tại
các cơ sở y tế, khu cách ly.
2. KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch
sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (như tay nắm
cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà
cửa thông thoáng.
3. KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
4. KHÔNG TỤ TẬP nơi đông người.
5. KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt
ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo
nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ
Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của Trung tâm y tế thành phố Nha Trang
0965.221.515 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Kính thưa Nhân dân thành phố,
Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm
nhóm A tại Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020. Sau đây, UBND thành
phố Nha Trang trích đọc một số điều tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày
28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y
tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020, cụ thể như sau:
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Điều 7. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh
truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền
nhiễm thuộc nhóm A;
b) Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm
A;
c) Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
Điều 11. Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế
Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:
Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế
cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền
nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm
thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
Điều 12. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia
chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y
tế;
b) Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên
địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh
truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;
b) Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng,
tẩy uế trong vùng có dịch;
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông
người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra
vào vùng có dịch thuộc nhóm A;
b) Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật,
thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch;
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c) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực
vật và các vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận
tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch;
b) Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được
ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;
c) Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã
được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;
d) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực
vật và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã
được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.
Tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn./.

