
 

 

BẢN DỊCH Tạp chí Lào Việt 

 

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 

Hòa bình  Độc lập  Dân chủ  Thống nhất  Thịnh vượng 
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VÀ DU LỊCH 

Ủy ban chuyên trách về 

phòng chống và giải quyết 

dịch Covid-19 

Số 167/TTVHDL 

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 16/05/2020 

 

HƯỚNG DẪN 

Đối với nhà kinh doanh địa điểm du lịch, khách sạn, resort, nhà nghỉ, nhà 

hàng, quán cà phê, cắt tóc, làm đẹp, massage, các loại hình spa trong việc 

phòng ngừa, kiểm soát và giải quyết sự lây lan của dịch Covid-19               

trong giai đoạn từ 18/5 đến 1/6/2020 

- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Ủy ban chuyên 

trách về phòng chống, kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 số 09/TTg, ngày 3/2/2020; 

- Căn cứ Chỉ thị số 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/3/2020 về 

việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, chống lây lan, kiểm soát và chuẩn bị mọi mặt 

để chống Covid-19; 

- Căn cứ Thông báo của Văn phòng Thủ tướng số 580/VPTTg ngày 15/05/2020 về 

việc tiếp tục thực hiện biện pháp nới lỏng và phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và giải 

quyết dịch Covid-19 trong giai đoạn 18/5-1/6/2020. 

Nhằm thực hiện Hướng dẫn về điều kiện và biện pháp đối với khu vực kinh doanh 

được hoạt động trong giai đoạn dịch Covid-19 có hiệu lực và đạt hiệu quả, đồng thời để 

phù hợp với tình hình thực tế. 

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch ban hành Hướng dẫn như sau: 

1. Nhà kinh doanh địa điểm du lịch, khách sạn, resort, nhà nghỉ, nhà hàng, quán cà 

phê, cắt tóc, làm đẹp, massage, các loại hình spa được phép mở dịch vụ 

1) Phải đo thân nhiệt nhân viên trước khi vào làm, nếu phát hiện cao hơn 37.5 độ phải 

lập tức liên lạc với đường dây nóng 165 hoặc 166 để được tư vấn; 

2) Lưu thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại của tất cả người đến sử dụng dịch vụ. 

3) Cung cấp thông tin, kiến thức và hướng dẫn về phòng ngừa lây lan dịch bệnh 

Covid-19 như rửa tay đúng cách, các biểu hiện triệu chứng của Covid-19 và cách tự bảo vệ 

bản thân cho người đến sử dụng dịch vụ và tất cả nhân viên viên phải sử dụng khẩu trang; 

4) Bố trí nơi rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn hoặc cồn 70% trở lên 



 

 

tại nơi ra vào quán, nhà vệ sinh, khu vực thu ngân cho cả người đến sử dụng dịch vụ và nhân 

viên; 

5) Sử dụng găng tay, nước sát khuẩn hoặc cồn 70% trở lên hoặc xà phòng để làm vệ 

sinh trang thiết bị có nhiều người sử dụng như thực đơn, ban ăn, tay nắm cửa ra vào, tay 

nắm cửa nhà vệ sinh, dụng cụ cắt tóc và làm đẹp; 

6) Phải thực hiện vệ sinh sát khuẩn trước mỗi lần sử dụng trang thiết bị phòng ngủ, 

nhà vệ sinh, dụng cụ cắt tóc, làm đẹp…; 

7) Tất cả các loại hình dịch vụ phải đóng cửa trước 21h30. 

4.2. Đối với người cung cấp dịch vụ 

1) Phải đo thân nhiệt nhân viên trước khi vào làm việc, nếu phát hiện trường hợp trên 

37.5 độ cần liên hệ lập tức tới đường dây nóng 165 hoặc 166 để xin tư vấn; 

2) Giữ gìn nguyên tắc vệ sinh dịch tễ như: sử dụng khẩu trang, dùng găng tay, mũ 

bọc tóc, ăn mặc sạch sẽ và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; 

3) Phải đảm bảo giữ khoảng cách ít nhất 1m trở lên; 

4) Giữ ý thức khi ho hoặc hắt hơi. 

4.3. Đối với người sử dụng dịch vụ (khách hàng)  

1) Tất cả người vào quán đều phải được đo thân nhiệt, nếu phát hiện trường hợp trên 

37.5 độ cần liên hệ lập tức tới đường dây nóng 165 hoặc 166 để xin tư vấn; 

2) Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn hoặc cồn sát khuẩn do quán 

chuẩn bị trước khi vào và ra khỏi quán và sử dụng khẩu trang; 

3) Phải đảm bảo giữ khoảng cách ít nhất 1m trở lên; 

4) Giữ ý thức khi ho hoặc hắt hơi và vứt rác đúng nơi quy định. 

4.4. Địa điểm 

1) Đảm bảo không khí lưu thông tốt, không đông đúc; 

2) Tổ chức địa điểm cần đảm bảo giữ khoảng cách ít nhất 1m trở lên; 

3) Phải vệ sinh hàng ngày (sáng và chiều) như: nền nhà, tường, trần, bàn ghế, nhà vệ 

sinh bằng dung dịch sát khuẩn Sodium Hypochlorite) 0.1%, xà phòng, Haiter hoặc cồn 70% 

trở lên… 

4) Quy định rõ ràng lối ra-vào; 

5) Khu vực thu ngân phải có dung dịch rửa tay hoặc cồn để sát khuẩn. 

Văn bản hướng dẫn này có hiệu lực từ 18/5-1/6/2020. Trường hợp dịch bùng phát lại 

sẽ có thông báo hướng dẫn sau theo từng giai đoạn 
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