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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Thích ứng linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Ban hành kèm theo Công văn số:
/SVHTTDL-QLVH ngày …/ …/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. YÊU CẦU CHUNG
1. Thực hiện các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định.
2. Tạo mã QR tại địa điểm hoạt động để quản lý người ra, vào và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT
ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Theo dõi sức khỏe của người tham gia hoạt động, tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ hàng ngày; không được bố trí làm việc
đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu
người tham gia hoạt động tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có các biểu hiện
sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo quy định.
4. Tại khu vực cửa vào địa điểm hoạt động: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, người tham dự phải khai báo y tế,
sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch
sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách theo quy định; kiểm soát và quản lý người vào; có biện pháp kiểm soát
mật độ người vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Yêu cầu toàn bộ người tham gia tổ chức phải thực hiện “Thông điệp 5K”.
5. Có phương án bố trí phòng cách ly/khu vực cách ly tạm thời cho người tổ chức/người tham gia hoạt động có một trong các
biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... khi đang làm việc. Khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.
6. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
7. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sức khỏe
của người tổ chức và tham gia hoạt động.
8. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa phương khi có yêu cầu.
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9. Yêu cầu đối với người tham dự: Thực hiện “Thông điệp 5K”, chấp hành các quy định của pháp luật về biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19, các quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy
định để khai báo y tế theo quy định.
10. Trong trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, UBND Tỉnh và Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng
dẫn này thì thực hiện theo quy định mới.
II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
Nội dung

1. Đối với hoạt động văn hóa
phục vụ nhiệm vụ chính trị;
hoạt động triển lãm; tổ chức
ngày kỷ niệm, ngày thành
lập, ngày truyền thống,
ngày hưởng ứng

Áp dụng với khu
vực dịch cấp 1

Áp dụng với khu vực
dịch cấp 2

Áp dụng với khu vực
dịch ấp 3

- Giảm quy mô, cấp độ,
thay đổi hình thức tổ chức
phù hợp theo tình hình diễn
biến dịch bệnh và các quy
- Giảm quy mô, cấp độ, định của địa phương.
thay đổi hình thức tổ chức - Giảm 50% số lượng đại
Hoạt động bình phù hợp theo tình hình diễn biểu, khách mời dự theo Kế
thường. Phải tuân biến dịch bệnh và các quy hoạch được phê duyệt.
thủ các biện pháp định của địa phương.
- Hạn chế thành phần khách
phòng, chống dịch. - Giảm 30% số lượng đại mời từ các địa phương
biểu, khách mời theo Kế khác.
hoạch được phê duyệt.
- Tăng cường công tác
tuyên truyền về mục đích, ý
nghĩa của ngày kỷ niệm,
ngày truyền thống, ngày
thành lập, ngày hưởng ứng

Áp dụng với
khu vực dịch
cấp 4
Dừng tổ chức các
hoạt động. Đẩy
mạnh công tác
tuyên truyền về
ngày kỷ niệm,
ngày
truyền
thống,
ngày
thành lập, ngày
hưởng
ứng…
thông
qua
phương
tiện
thông tin đại
chúng,
trang
thông tin điện tử,
tuyên truyền cổ
động trực quan.

Ghi
chú
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Nội dung

Áp dụng với khu
vực dịch cấp 1

Áp dụng với khu vực
dịch cấp 2

Áp dụng với khu vực
dịch ấp 3

Áp dụng với
khu vực dịch
cấp 4

trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
- Giảm quy mô, điều chỉnh
hình thức, thời gian tổ
chức lễ hội; giảm tổ chức
các hoạt động hội để đảm
bảo các điều kiện về
phòng, chống dịch phù
hợp tình hình diễn biến
Hoạt động bình dịch bệnh và các quy định - Chỉ tổ chức phần nghi lễ
thường. Phải tuân thực tế tại địa phương.
nội bộ, không tổ chức các
2. Đối với hoạt động lễ hội thủ các biện pháp - Giảm 50% số lượng đại hoạt động hội.
phòng,
chống biểu, khách mời theo Kế - Không mời khách tham
dịch.
hoạch được phê duyệt.
dự phần nghi lễ.
- Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giới thiệu về
lễ hội, di tích và các nhân
vật được thờ phụng, tôn
vinh; các giá trị, ý nghĩa
đích thực của tín ngưỡng
và nghi lễ truyền thống.
Hoạt động bình - Giảm 50% số lượng - Giảm 70% số lượng
3. Đối với hoạt động của
thường. Phải tuân khách, khán giả, độc giả khách, khán giả, độc giả
thư viện
thủ các biện pháp phục vụ.
phục vụ.

Dừng tổ chức lễ
hội.

Dừng tổ chức các
hoạt động.

Ghi
chú
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Nội dung

Áp dụng với khu
vực dịch cấp 1
phòng,
dịch.

Áp dụng với khu vực
dịch cấp 2

Áp dụng với khu vực
dịch ấp 3

chống - Thực hiện các biện pháp
khử khuẩn định kỳ theo
hướng dẫn của ngành Y tế.
- Có bảng nội quy hướng
dẫn thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch
Covid-19.

- Thực hiện các biện pháp
khử khuẩn định kỳ theo
hướng dẫn của ngành Y tế.
- Có bảng nội quy hướng
dẫn thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch
Covid-19.

- Chỉ đón tiếp, phục vụ các
đoàn tham quan không
quá 20 người/đoàn; đảm
bảo khoảng cách, thực
hiện đầy đủ các quy định
về phòng, chống dịch.

- Chỉ đón tiếp, phục vụ các
đoàn tham quan không quá
10 người/đoàn, đảm bảo
khoảng cách, thực hiện đầy
đủ các quy định về phòng,
chống dịch.

Hoạt động bình
thường. Phải tuân
4. Đối với hoạt động của
thủ các biện pháp
các di tích, bảo tàng
phòng,
chống
dịch.

Áp dụng với
khu vực dịch
cấp 4

- Thực hiện các biện pháp - Thực hiện các biện pháp
khử khuẩn định kỳ theo khử khuẩn định kỳ theo
Dừng tổ chức các
hướng dẫn của ngành Y tế. hướng dẫn của ngành Y tế.
hoạt động
- Có bảng nội quy hướng - Có bảng nội quy hướng
dẫn thực hiện các biện dẫn thực hiện các biện pháp
pháp phòng, chống dịch phòng, chống dịch CovidCovid-19.
19.
- Người hướng dẫn, thuyết
minh tham quan đã tiêm ít
nhất 01 liều vắc-xin ngừa
Covid-19 thời gian đủ 14

- Người hướng dẫn, thuyết
minh tham quan đã tiêm ít
nhất 01 liều vắc-xin ngừa
Covid-19 thời gian đủ 14

Ghi
chú
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Nội dung

Áp dụng với khu
vực dịch cấp 1

Hoạt động bình
5. Đối với hoạt động biểu
thường. Phải tuân
diễn văn hóa, nghệ thuật,
thủ các biện pháp
rạp chiếu phim, tuyên
phòng,
chống
truyền lưu động
dịch.
Hoạt động bình
thường, thực hiện
theo Kế hoạch số
306/KH-UBND
6. Hoạt động của cơ sở ngày 19/10/2021
kinh doanh dịch vụ của UBND Tỉnh,
karaoke, vũ trường
do UBND cấp
huyện quyết định
và
đảm
bảo
phòng, chống dịch
theo quy định.
7. Đối với tổ chức hoạt
động tập trung trong nhà
(hội họp, tập huấn, hội nghị,
hội thảo,…), ngoài trời (trừ

Áp dụng với
khu vực dịch
cấp 4

Áp dụng với khu vực
dịch cấp 2

Áp dụng với khu vực
dịch ấp 3

ngày trở lên hoặc người đã
khỏi bệnh Covid-19 trong
vòng 6 tháng, có giấy xét
nghiệm âm tính với
Covid-19 theo quy định
của Sở Y tế.

ngày trở lên hoặc người đã
khỏi bệnh Covid-19 trong
vòng 6 tháng, có giấy xét
nghiệm âm tính với Covid19 theo quy định của Sở Y
tế.

Ngừng hoạt động

Ngừng hoạt động

Ngừng hoạt
động

Ngừng hoạt động

Ngừng hoạt động

Ngừng hoạt
động

Ghi
chú
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Nội dung

Áp dụng với khu
vực dịch cấp 1

các hoạt động được Đảng,
Nhà nước cho phép, đảm bảo
phòng, chống dịch)
Hoạt động trong nhà (hội
họp, tập huấn, hội nghị, hội
thảo…)
* 100% người tham gia đã
được tiêm đủ liều vắc xin hoặc
Không hạn chế số
đã khỏi bệnh Covid-191 hoặc
người
có xét nghiệm SARS-CoV-2
âm tính còn hiệu lực2.
Tổ chức đám cưới, đám
tang có giám sát của UBND
cấp xã cấp độ 2, 3, 4.
Hoạt động ngoài trời
* 100% người tham gia đã
được tiêm đủ liều vắc xin hoặc
đã khỏi bệnh Covid-191 hoặc
Không hạn chế số
có xét nghiệm SARS-CoV-2
người
âm tính còn hiệu lực2.
Tổ chức đám cưới, đám
tang có giám sát của UBND
cấp xã cấp độ 2, 3, 4.

Áp dụng với khu vực
dịch cấp 2

Áp dụng với khu vực
dịch ấp 3

Áp dụng với
khu vực dịch
cấp 4

≤20 người (≤30 người*)

≤10 người (≤20 người*)

≤05 người (≤10
người*)

≤30 người (≤50 người*)

≤20 người (≤30 người*)

≤10 người (≤20
người*)

Ghi
chú

Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 không quá 12 tháng (có chứng nhận tiêm chủng); Đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng: có xác nhận khỏi bệnh Covid-19/giấy ra viện của cơ sở thu dung,
điều trị Covid-19 hoặc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã (đối với trường hợp điều trị tại nhà).
2 Trong vòng 03 ngày kể từ khi có kết quả xét nghiệm.
1

7

