
 

 

 
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: ……. /SVHTTDL - TDTT                     Sóc Trăng, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v hướng dẫn tạm thời các hoạt 

động TDTT theo phân loại cấp độ 

dịch Covid-19 

 

 

                  Kính gửi:  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL, ngày 18/10/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết 

số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt 

động văn hóa, thể thao và du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ-UBND, ngày 16/10/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp hành 

chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo 

từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời các hoạt động thể dục 

thể thao theo phân loại cấp độ dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cụ thể như sau:  

I.  Những quy định chung áp dụng cho các  hoạt động TDTT  

1. Tuân thủ 5K. 

2. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y 

tế, đăng ký tiêm chủng vắc- xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông 

minh). 

3. Thực hiện quản lý thông tin người ra/vào cơ sở hoạt động bằng mã QR. 

4. Tất cả các hoạt động đều phải thực hiện các biện pháp, theo quy trình 

(nếu có) an toàn phòng, chống dịch Covid -19; đảm bảo giãn cách, trang bị nước 

rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt…. 

 II. Hướng dẫn cụ thể đối với từng cấp độ 

1.  Các hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời 

a). Đối với địa bàn vùng xanh (cấp độ 1) tuân thủ các yêu cầu và điều kiện 

sau: 

Người tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đảm 

bảo khoảng cách cách giãn tối thiểu là 2m. Người tham gia tập luyện chủ động 

các biện pháp vệ sinh, sát khuẩn bề mặt đối với các trang thiết bị tập luyện. 

b). Đối với địa bàn vùng vàng (cấp độ 2) tuân thủ các yêu cầu và điều kiện 

sau: 

Hạn chế tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. Trong trường hợp 

luyện tập theo nhóm không quá 20 người mỗi nhóm, đảm bảo giãn cách, duy trì 

mật độ tập luyện tối thiểu là 4m2/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập 

luyện theo nhóm. 
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Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể 

thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa Covid -19 

thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid -19 trong vòng 6 tháng, 

hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với Covid -19 theo quy định của Sở Y tế. 

c).Đối với địa bàn vùng cam (cấp độ 3) tuân thủ các yêu cầu và điều kiện 

sau: 

Hạn chế tối đa hoạt động tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. 

Trong trường hợp luyện tập theo nhóm không quá 06 người mỗi nhóm, đảm bảo 

giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 6m2/người; tuân thủ nguyên tắc 

một chiều trong tập luyện theo nhóm. 

Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể 

thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa Covid -19 

thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid -19 trong vòng 6 tháng, 

hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với Covid -19 theo quy định của Sở Y tế. 

d). Đối với địa bàn vùng đỏ (cấp độ 4): Dừng hoạt động tập luyện thể dục 

thể thao ngoài trời tại các khu vực công cộng. 

Lưu ý: Đối với các cơ sở hoạt động dịch vụ thể dục thể thao ngoài trời 

như: Sân bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Quần vợt, Bi sắt, Bơi lội, các CLB 

Dưỡng sinh, Võ thuật. Chủ cơ sở hoặc người quản lý phải xây dựng kế hoạch, 

phương án phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid -19. 

 Đối với địa bàn Tp.Sóc Trăng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 

dẫn, phê duyệt, các huyện, thị xã do UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, phê 

duyệt.  

(Đính kèm mẫu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng,chống dịch Covid-

19 và phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid - 19). 

 2. Các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà 

 a). Đối với địa bàn vùng xanh (cấp độ 1) tuân thủ các yêu cầu và điều kiện 

sau: 

 Người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải đáp 

ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa Covid -19 thời gian đủ 14 ngày 

trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid -19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính với Covid -19 theo quy định của Sở Y tế. 

 Cơ sở thể dục thể thao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện 

thể dục thể thao trong nhà có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch 

Covid -19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc Covid -19 theo quy định: 

Tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử 

dụng dịch vụ (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến) 

hàng ngày; đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn nước rửa tay với xà phòng tại 

các khu vực tập luyện, thi đấu. Phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến 

khích thông gió tự nhiên; có nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định. 

 b). Đối với địa bàn vùng vàng (cấp độ 2) tuân thủ các yêu cầu và điều 

kiện sau: 
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 Giảm quy mô phòng tập (công suất tối đa 70%); hàng ngày cơ sở cung 

ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang thiết bị. 

 Người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao 

đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc xin ngừa Covid -19 thời gian đủ 14 

ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid -19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét 

nghiệm âm tính với Covid -19 theo quy định của Sở Y tế. 

c). Đối với địa bàn vùng cam (cấp độ 3) tuân thủ các yêu cầu và điều kiện 

sau: 

Hạn chế số lượng người tập (công suất sử dụng phòng tập tối đa là 30%). 

Đối với các phòng tập có thiết kế khép kín, không có điều kiện thông gió, nguy 

cơ dễ lây lan dịch bệnh có thể yêu cầu tạm dừng hoạt động. 

 Người hướng dẫn tập luyện và tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể 

thao đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 02 liều vắc xin ngừa Covid -19, 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.  

 Cơ sở cung ứng dịch vụ có trách nhiệm thực hiện biện pháp khử khuẩn 

hàng tuần; thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang thiết bị hàng ngày. 

 d). Đối với địa bàn vùng đỏ (cấp độ 4): Dừng hoạt động của các cơ sở 

cung ứng dịch vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà. 

 Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ Thể 

dục thể thao trên địa bàn triển khai thực hiện tốt tin thần công văn này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- UBND huyện, thị xã, 

         thành phố (phối hợp); 

- Lưu VT,TDTT. 

 

 

 

      Lâm Thanh Dũng 
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