Bắt đầu thực hiện quy chế "Đỏ" tại thành phố Kharkiv và 4 huyện thị trong tỉnh
Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 05:37

Theo quyết định ngày 16/10/2020 của Ủy ban Quốc gia Ucraina về An ninh Công nghệ - Môi
trường và Tình trạng khẩn cấp, thành phố Kharkiv, thị trấn Liubotin và 3 huyện: Bogodukhov,
Lozova, Pershotravnia bị xếp vào nhóm Đỏ (nhóm có chỉ số dịch bệnh cao nhất). Chính
quyền các điểm dân cư thuộc nhóm Đỏ phải ban hành những biện pháp cách ly xã hội bổ sung
để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Từ 0h00 ngày 19/10/2020, tại thành phố Kharkiv bắt đầu áp dụng các biện pháp như sau:

- Đóng cửa các cơ sở văn hóa và địa điểm vui chơi giải trí.
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- Học sinh được nghỉ thu đến hết ngày 30 tháng 10.

- Các cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán xá… được hoạt động đến 20h00.

Theo quyết định của Ủy ban An ninh Công nghệ - Môi trường và Tình trạng khẩn cấp thành phố
Kharkiv, các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm thể hình và các chợ trong thành phố vẫn được
hoạt động bình thường. Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng, bao gồm giao thông nội đô và
giao thông ngoại ô, liên tỉnh, hàng không… được phép hoạt động, chỉ kèm khuyến cáo mọi
người đeo khẩu trang và hạn chế số lượng hành khách.

Ngoài ra, theo quy định của Bộ Y tế Ucraina, các điểm dân cư thuộc nhóm Đỏ cũng phải thực
hiện các khuyến cáo dành cho các nhóm: Xanh, Vàng và Cam.

Thanh Hải. Theo SQ.
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