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Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyỉl-tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
Bộ Giao thông vận tải;
Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp; tính đến 
14h30 ngày 20/02/2020, theo số liệu thống kê, tổng số ca mắc là 75.735, trong đó 
tại Trung Quốc là 74.578, tồng số trường hợp tử vong là 2.128 người; Việt Nam 
đã ghi nhận 16 trường hợp nhiễm, 15 trường hợp đã được điều trị khỏi VÀ không 
có trường hợp tử vong. Đe phòng tránh sự lân lan dịch bệnh ra cộng đồng, Bộ Y 
tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID- 
19) đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người điều khiển 
phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối (trên 
các nền tảng ứng dụng Grab, Bee, Go Viet,...). Nội dung Khuyến cáo gửi kèm 
theo công văn này.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giao thông vận tải và ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố triến khai các nội dung sau:

1. Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo các đơn vị thuộc và các đon vị quản lý vận 
tải trực thuộc Bộ triển khai, phổ biến nội dung Khuyến cáo cho người điều khiến 
phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối.

2. ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Giao 
thông vận tải tổ chức pho biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở quản lý vận tải triên 
khai và bố trí nguồn lực thực hiện.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời thông tin, phản 
ánh các vướng mắc về Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng). Tài liệu 
truyền thông xin gửi link kèm theo:
https://onedrive.live.com /7authkev-% 21 A M X nnTiG iH ndoTc& id=B 5A E919FF6A 4B 469% 211 
4333& cid=B 5A E919FF6A 4B 469

Thông tin liên hệ: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế. Sô điện 
thoại: 024.62.827 979.

Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, Ttra Bộ, 
các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Sở: Y tế, Giao thông vận tải 63 tỉnh/thành 
phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TT-KT.

https://onedrive.live.com/7authkev-%21


Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 
cho Ngưòi điều khiến phương tiện giao thông công cộng 

và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối
(Đính kèm công văn sổ 61 3  /BYT-TT-KTngày^ị tháng ộĩsnăm 2020)

1. Trước khi làm việc
- Tự theo dõi sức khỏe bản thân nếu có sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải đến 

ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị, đồng thời chủ động cách ly tại nhà, 
theo dõi sức khỏe, thông báo cho đơn vị quản lý;

- Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu 
của cơ quan y tế;

- Chuẩn bị các trang bị cần thiết đủ cho thời gian làm việc: Nước uống và cốc 
uống dùng riêng (đảm bảo vệ sinh); khăn giấy, khẩu trang, găng tay, sản phẩm vệ 
sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi 
đựng rác...
2. Trong khi làm việc

- Sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc, trao đổi với hành khách. Chủ động thực 
hiện và hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang đúng cách; che mũi, miệng khi ho 
hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo đế làm giảm 
phát tán dịch tiết đường hô hấp. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đóng kín để vứt 
vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay sát khuân;

- Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết. Tránh đưa tay 
lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh, không khạc nhố bừa bãi. Rửa tay 
bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây khi có điều kiện hoặc sử dụng sản 
phẩm vệ sinh tay;

- Chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên súc miệng, họng bằng 
nước muối hoặc nước súc miệng;

- Giữ ấm cơ thể, tăng cường vận động, có lối sống khoa học và dinh dưỡng;
- Khuyến khích sử dụng thông gió tự nhiên trên phương tiện;
- Không vận chuyển hành khách có đem theo các loại động vật hoang dã;
- Trong quá trình làm việc nếu người điều khiển phương tiện hoặc hành 

khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần thông báo với đơn vị quản lý và thông báo 
cho cơ quan y tế (qua đường dây nóng), đến cơ sở y tế gần nhất đế được tư vân, 
khám và điều trị kịp thời. Ngay sau khi trả khách, lái xe thực hiện khử khuân xe và 
vệ sinh cá nhân.
3. Khi kết thúc ca làm việc

- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng 
vào thùng rác có nắp đúng nơi quy định; rửa tay bằng xà phòng và nước sạch;

- Không mặc quần áo sử dụng khi làm việc về nhà. Đe quần áo đã sử dụng 
trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc.
4. Công tác khử khuẩn phương tiện giao thông

- Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các 
dung dịch khử khuân có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc có chứa ít nhât 60% côn;

- Thường xuyên vệ sinh, dọn rửa, lau khử khuẩn bề mặt vô lăng lái, tay nắm 
cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, điều hòa xe và các bề mặt đe đảm bảo vệ sinh của 
phương tiện tham gia giao thông.
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Mỗi lái xe là một truyền thông viên - cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bệnh COVID-19
Đưòng dây nóng của Bộ ¥ tố:
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BỘ Y TÊ' T

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC sức KHỎE TRUNG ƯƠNG
NĂM 2020 Í Q


