à Nng pht n 30 triu ng nu vi phm Ch th s 05/CT-UBND v phòng, chng Covid-19.
Trong nh: Lc lng chc nng kim tra giy i ng ti cht kim soát trên a bàn qun Thanh Khê. nh: PHAN CHUNG

Theo ó, hành vi ra ngoài khi không thuc các trng hp cho phép b pht t 5-10 triu ng.
Hành vi không thc hin 5K ca B Y t: không eo khu trang ti ni công cng, không kh khun theo quy nh,
không gi khong cách ti thiu 2m khi tip xúc: x pht t 1-3 triu ng; t tp quá 2 ngi ti ni công cng, ngoài
phm vi công s, trng hc, bnh vin: x pht t 10-20 triu ng.
Che giu, không khai báo y t, khai báo không kp thi hoc khai báo gian di, không trung thc hin trng
bnh truyn nhim ca bn thân hoc ngi khác mc Covid-19, làm lây lan Covid-19: pht tin t 10-20 triu ng.
Không xét nghim SARS-CoV-2 theo yêu cu ca c quan y t có thm quyn trong quá trình giám sát bnh
truyn nhim: pht tin t 1-3 triu ng.
Hành vi t chi hoc trn tránh vic áp dng bin pháp cách ly y t, cng ch cách ly y t ca c quan Nhà nc có
thm quyn: i vi ngi c xác nh mc Covid-19: pht tin t 15-20 triu ng, buc thc hin cách ly y t, cng ch cách
ly y t theo quy nh. i vi ngi cha c xác nh là mc Covid-19: pht tin t 5-10 triu ng, buc thc hin cách ly y t,
cng ch cách ly y t theo quy nh.
Hành vi không thc hin quyt nh áp dng bin pháp tm ình ch hot ng kinh doanh dch v i vi c s dch v n
ung công cng: pht tin t 10-20 triu ng; i vi c s kinh doanh dch v khác: pht tin t 10-20 triu ng.
Không chp hành các bin pháp phòng, chng Covid-19 theo yêu cu ca c quan Nhà nc có thm quyn:
pht tin t 5-10 triu ng.
Cung cp, chia s thông tin ba t v tình hình Covid-19 gây hoang mang trong nhân dân trên mng xã
hi: pht t 5-10 triu ng, buc g b thông tin sai s tht hoc gây nhm ln hoc thông tin vi phm pháp lut.
a tin không chính xác hoc không kp thi v tình hình dch bnh truyn nhim sau khi công b dch hoc
công b ht dch theo ni dung do c quan Nhà nc có thm quyn v y t cung cp: pht t 10-15 triu ng, buc ci
chính thông tin sai s tht…
Hành vi dùng v lc hoc e da dùng v lc chng ngi thi hành công v trong phòng, chng Covid-19: pht t 35 triu ng.
Hành vi li dng Covid-19 nh giá mua, giá bán hàng hóa, dch v bt hp lý: pht t 20-30 triu ng, buc np
ngân sách Nhà nc s tin thu li bt hp lý. Mc pht các hành vi vi phm nêu trên là i vi cá nhân, còn vi t
chc gp 2 ln mc pht tin so vi cá nhân.
Theo baodanang.vn
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