
UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

BQL KHU DI TÍCH NHÀ TRẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 195 /BQLDT 
 

V/v tiếp tục thực hiện một số 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các di tích nhà Trần 

trong trạng thái bình thường mới 

Đông Triều, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

           - Trụ trì các chùa: Quỳnh Lâm, Ngọa Vân, Hồ Thiên,  

    Trung Tiết, Ngọc Thanh; 

           - Công ty Cổ phần du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên. 

 

 Thực hiện Thông báo số 192-TB/TU ngày 20/9/2021 của Thị ủy Đông Triều 

về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới tại hội nghị ngày 20/9/2021; Công văn số 3586/UBND ngày 

20/9/2021 của UBND thị xã về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch 

covid-19 trong trạng thái bình thường mới. 

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn cho các tầng lớp nhân dân, du 

khách và tín đồ phật tử hành hương, tham quan và hành lễ tại các điểm di tích nhà 

Trần. BQL Khu di tích nhà Trần thị xã trân trọng đề nghị Trụ trì các chùa; Công ty 

Cổ phần du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện việc tuyên truyền, quán triệt các quan 

điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của các cấp, các ngành; tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác, kiên quyết không để chủ động bất ngờ khi có những tình 

huống phức tạp nảy sinh. Phối hợp tăng cường các hình thức thông tin tuyên truyền 

(trên hệ thống loa phát thanh, pano, khẩu hiệu...) đến chư tăng ni, phật tử; cán bộ, 

nhân viên; các tầng lớp nhân dân, du khách hành hương, tham quan các điểm di tích 

nhà Trần để hiểu rõ mức độ nguy hiểm cũng như nắm được các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19. 

2. Thực hiện việc mở cửa đón nhân dân, du khách trở lại từ 00h00’ ngày 

21/9/2021 (chỉ đón khách nội tỉnh), không để các hàng quán bán hàng rong và các 

khu vực xung quanh di tích. Không tập trung quá 10 người trong cùng một thời 

điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 02m. 

 3. Bố trí bàn đón tiếp; lực lượng hộ tự; cán bộ, nhân viên trực tại cổng vào cơ 

quan, di tích, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, sổ ghi chép, pano 

tuyên truyền, niêm yết mã quét QR... yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, nhân dân, 

phật tử, du khách thập phương, người lao động, người đến làm việc tại di tích đều 

phải thực hiện các quy định sau: 



 - Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và giữ khoảng cách 

trước khi vào di tích. 

 - Thực hiện khai báo y tế điện tử tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn hoặc ứng 

dụng Bluezone và quyét mã QR Code tại mỗi điểm di tích (nếu ai không có điện 

thoại thông minh thì có thể nhờ người thân/người đi cùng khai hộ và thực hiện 

quyét mã QR Code hoặc thực hiện khai báo trên hình thức tờ khai y tế giấy ở các 

điểm di tích) để thuận lợi cho việc quản lý và truy vết nếu có dịch bệnh xảy ra. 

 - Tất cả các khu vực nhà vệ sinh, nơi có bồn/chậu rửa tay đều phải được trang 

bị xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn đảm bảo đủ số lượng 24/24. 

 - Thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chủ 

động và quyết liệt theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, thường xuyên phun 

thuốc khử trùng, chủ động lau chùi, làm công tác vệ sinh di tích và tại vị trí làm 

việc, nơi sắp lễ, nơi đón tiếp... 

 - Lập hồ sơ y tế, thường xuyên nắm bắt tình hình của cán bộ, nhân viên, đội 

ngũ chấp táp, người lao động... để có cơ sở xử lý một cách kịp thời khi có xuất hiện 

ca nhiễm Covid xảy ra. 

- Đối với công ty Cổ phần du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên, người lao động 

trước khi vào khu vực nhà ăn ca phải thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, 

ngồi giãn cách khi ăn. 

 4. Đề nghị Trụ trì các chùa; Công ty Cổ phần du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên 

theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, liên tục cập nhật sự chỉ đạo của Chính phủ, 

Bộ Y tế, của Tỉnh và thị xã để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 một cách hiệu quả. Thường xuyên trao đổi, phản ánh về BQL Khu di 

tích nhà Trần thị xã qua số điện thoại đường dây nóng của Ban: 02036.586.019  

 Trên đây là những nội dung hướng dẫn của BQL Khu di tích nhà Trần thị xã, 

đề nghị Trụ trì các chùa, Công ty Cổ phần du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên nghiên cứu, 

phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực UBND thị xã (b/c); 

- Như kính gửi (p/h); 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (p/h); 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 

   

https://tokhaiyte.vn/
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