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HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁM TANG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

-  Các cơ sở kinh doanh nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu 
thông; các cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, thuốc; cơ sở khám, chữa bệnh (trừ 
các phòng khám thẩm mỹ, bệnh viện thẩm mỹ, các hoạt động thẩm mỹ thực hiện tại các cơ 
sở: bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa); kinh doanh dược và quốc 
phòng, an ninh; ngân hàng; các cơ sở kinh doanh trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân 
hàng, kho bạc; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao 
dịch bảo đảm), chứng khoán, bưu chính, viễn thông; dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng 
hóa; tang lễ; dịch vụ thu gom và xử lý chất thải, vệ sinh môi trường.

-  Các cửa hàng tiện ích, khu vực kinh doanh lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trong 
các siêu thị và chợ truyền thống: điều tiết phân luồng 1 chiều số lượng người đến mua 
hàng tại cùng một thời điểm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người mua.

-  Các lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng; vật tư, trang 
thiết bị ngành điện, thiết bị ngành nước, đồ kim khí phục vụ cho các công trình xây dựng; 
thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản được phép hoạt động, nhưng không được mở 
cửa, chỉ bán hàng thông qua giao hàng trực tiếp đến chỗ khách hàng.

-  Dịch vụ vận tải chuyên chở hàng hóa, hàng vật tư, nguyên liệu, sản phẩm cung ứng cho các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa cho xuất 
khẩu; cung cấp điện, nước cho sản xuất và đời sống.

-  Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được phục vụ bán mang về.

CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THIẾT YẾU ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG

-  Trong vùng đang cách ly y tế: thi hài phải được xử lý theo Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG 
ngày 29/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do vi-rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Không quá 3 người đến 
viếng tang tại 1 thời điểm và đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét.

-  Ngoài vùng cách ly y tế: thực hiện theo Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 
về việc ban hành Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại lễ tang.
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