
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 8504/UBND-VHTT 

V/v hướng dẫn thích ứng an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động 

kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, 

karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát 

với nhau, mát – xa, trò chơi điện tử 

             Nha Trang, ngày 16 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Y tế thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ 

trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với 

nhau, mát – xa, trò chơi điện tử trên địa bàn TP. 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 11492/HD-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Giai đoạn 3 Kế 

hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

UBND thành phố Nha Trang hướng dẫn thích ứng an toàn linh hoạt 

phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ 

trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò chơi 

điện tử trên địa bàn thành phố như sau: 

I. YÊU CẦU CHUNG 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ (đối với hoạt động kinh doanh karaoke; vũ trường; trò chơi điện 

tử). 

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức và 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. 

3. Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào địa điểm 

quản lý 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. 

4. Theo dõi sức khỏe của người tham gia 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 tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ tự đo thân nhiệt, theo dõi sức 
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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 lý theo quy định. 

5. Tại khu vực cửa vào của cơ sở kinh doanh dịch vụ: tổ chức đo thân 

nhiệt, yêu cầu người lao động, khách hàng 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 lao động tại cơ sở, khách hàng phải thực hiện nghiêm “Thông điệp 

5K”. 

6. Có phương án bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là 

phòng cách ly) cho người lao động tại cơ sở, khách hàng có một trong các biểu 

hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở…hoặc F0, F1, F2 khi đang làm 

việc. Khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế. 

7. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy (thùng vàng, thùng xanh); 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 rửa tay. 

8. 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 lao động tại cơ sở, 

khách hàng. 

9. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa 

phương khi có yêu cầu; có phân công nhân sự làm đầu mối thông tin hỗ trợ 

khách; có danh sách, thông tin các đơn vị y tế gần nhất hỗ trợ khi cần. 

10. Yêu cầu đối với khách hàng: 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. 

11. Trong trường hợp Chính phủ,  Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh 

Hòa 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. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH, NGƢỜI LAO 

ĐỘNG, KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

1. Đối với các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ 

trƣờng, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò 

chơi điện tử: 

- Chỉ người có Thẻ xanh Covid và Thẻ vàng Covid được tham gia. 

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bắt buộc quét mã QR. 
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- Hoạt động tối đa 50% công suất thiết kế của sơ sở kinh doanh (50% số 

người/1 phòng đảm bảo giãn cách theo nguyên tắc 5K). 

- Được hoạt động sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định, cụ thể như sau: 

+ Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý khi 

có trường hợp mắc Covid-19 theo quy định; bắt buộc tạo mã QR địa điểm; cử 

nhân viên hướng dẫn quét mã QR đối với khách hàng và người đến liên hệ công 

việc. Lập sổ theo dõi y tế, đo thân nhiệt của nhân viên trước khi vào làm việc. 

Nhân viên có các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở…phải xét nghiệm 

SARS-CoV-2 hoặc nghỉ làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà. 

+ Bố trí khu vực đón, tiếp khách, phân luồng cửa ra vào và lối đi đúng 

khoảng cách theo hướng dẫn đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 tại 

nơi đón tiếp, nơi sử dụng dịch vụ. 

+ Tổ chức đo thân nhiệt đối với khách đến sử dụng dịch vụ và người đến 

liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa; cung cấp khẩu trang cho 

khách khi có nhu cầu. 

+ Bố trí bồn rửa tay bằng nước sạch, xà phòng, giấy khô lau tay hoặc cung 

cấp các sản phẩm rửa tay khô có chứa cồn tại nơi đón tiếp, khu vực dịch vụ, 

thang máy, các phòng dịch vụ, khu vực thay đồ của nhân viên theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

+ Thường xuyên thực hiện quy trình vệ sinh, khử trùng các phòng dịch 

vụ, trang thiết bị tại cơ sở theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế. 

+ Ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19. 

2. Đối với ngƣời lao động làm việc tại các cơ sở hoạt động, kinh doanh 

dịch vụ bar, pub, vũ trƣờng, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với 

nhau, mát – xa, trò chơi điện tử: 

- Chỉ người có Thẻ xanh Covid và Thẻ vàng Covid được tham gia.  

- Người lao động được hướng dẫn và phổ biến quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bắt buộc quét mã QR. 

3. Đối với khách sử dụng dịch vụ tại các cơ sở hoạt động, kinh doanh 

dịch vụ bar, pub, vũ trƣờng, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với 

nhau, mát – xa, trò chơi điện tử: 

- Chỉ người có Thẻ xanh Covid và Thẻ vàng Covid được tham gia. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy của chính quyền địa phương, cơ 

quan y tế và cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bắt buộc quét mã QR. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chủ trì, phối hợp phòng Y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, trò chơi 

điện tử thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn các cơ 

sở ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, UBND các xã, phường kiểm tra các 

điều kiện, tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; tham mưu UBND 

thành phố xem xét, quyết định cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, 

vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, trò chơi điện tử 

hoạt động khi đã đáp ứng đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đăng tải các cơ sở đã được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ bar, pub, 

vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò 

chơi điện tử trên Trang thông tin điện tử của thành phố. 

- Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin thành phố xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ 

trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò chơi 

điện tử và kịp thời xử lý các trường hợp hoạt động kinh doanh nhưng không 

đảm bảo đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và UBND các xã, 

phường kiểm tra các điều kiện, tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mát - xa; tham mưu UBND thành phố 

xem xét, quyết định cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ mát – xa hoạt động 

khi đã đáp ứng đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ mát – xa ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid – 19. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin; Đội kiểm tra liên ngành văn 

hóa – thông tin và UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ 

hát với nhau, mát – xa, trò chơi điện tử. 

3. UBND các xã, phƣờng 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; phòng Y tế tổ chức 

kiểm tra các điều kiện, tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định đối 

với các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng 

trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò chơi điện tử. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi 

phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 
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4. Công an thành phố: 

- Phối hợp phòng Văn hóa  và Thông tin thành phố; Đội kiểm tra liên 

ngành văn hóa - thông tin; phòng Y tế và UBND các xã, phường tổ chức kiểm 

tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng 

trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò chơi điện tử. 

- Chỉ đạo Công an xã, phường thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối 

với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 

trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ. 

5. Các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trƣờng, 

karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò chơi điện 

tử trên địa bàn thành phố 

- Các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, karaoke, 

phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, trò chơi điện tử xây dựng kế hoạch, 

phương án phòng, chống dịch Covid-19 gửi về UBND thành phố Nha Trang 

(thông qua phòng Văn hóa và Thông tin, số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc 

Thọ).  

- Các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ mát – xa xây dựng kế hoạch, 

phương án phòng, chống dịch Covid-19 gửi về UBND thành phố Nha Trang 

(thông qua phòng Y tế thành phố, số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ).  

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid – 19 

của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động. 

- Thường xuyên cập nhật cấp độ dịch Covid-19 để triển khai phương án, 

kế hoạch kinh doanh khi được cơ quan có thẩm quyền công bố. 

Trên đây là Hướng dẫn thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-

19 trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà 

ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát – xa, trò chơi điện tử trên địa bàn thành 

phố Nha Trang. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu 

phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND thành phố (thông 

qua phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- UBND tỉnh (VBĐT, b/c); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Thường trực UBND thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP;     

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Lưu:VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phan Thanh Liêm 
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