
B ộ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Ilạnh phúc

Số: 5S&Ổ /BGTVT-CYT “ — ’ 1 1
V/v Hướng dẫn các điều kiện y tế
phòng chống dịch COỴID-19 trên Hà Nội' ngày thảng 4 năm 2020
các phương tiện giao thông

ệ

Kính gửi:
- Tống cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường săt Việt Nam, 
Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tê
GTVT;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Giao ihông vận tải - Xây dựng Lào Cai;
- Trung tấm Công nghệ thông tin;
- Báo Giao thông;
- Tạp chí GTVT.

Triên khai chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính 
phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/4/2020. Để đảm bảo các hoạt động 
giao thông vận tải được an toàn và phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid - 19
trong giai đoạn tiếp theo, đảm bảo sức khỏe cho người điều khiển và hành khách
khi tham gia giao thông trên các phương tiện vận tải khách (xe buýt, taxi, xe chở 
khách, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy...), Bộ GTVT yêu cầu Tồng cục Đường bộ Việt 
Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, 
Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện 
đầy đủ, nghiêm túc các nội dung sau:

1. Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử 
khuẩn, thùng rác có nẳp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách.

2. Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và 
hành khách đi trên phương tiện phải luôn đeo khâu Irang đúng cách.

3. Yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện:

- Khai báo y tế điện tử (hoặc khai báo y tế giấy);

- Kiểm tra thân nhiệt;

- Sát khuẩn tay.

4. sẳp  xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện vận tải hành 
khách cách một ghế (không quá 50% số ghế áp dụng đối với Đường bộ, Đường sắt, 
Hàng hải, Đường thủy nội địa) hoặc đảm bảo cách nhau tôi thiểu lm . Riêng nhóm 
hành khách sống Irong cùng một gia đình có thể không phải thực hiện giãn cách.

5. Hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi. Không khạc nhổ bừa bãi.

6. Khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. ¿¿0



7. T h ự c  h iện  khử  khuẩn  các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết
thúc chuyên  đi, trong  quá trinh di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình 
hình thực tế.

8 . T ro n g  quá trình di chuyền nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, 
cân thông  báo  với tiếp viên hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho 
đường  dây  n ó n g  của Sở Y tế hoặc Bộ Y tê (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 
9095) và  đến  cơ  sở y tế gằn nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

B ộ G T V T  yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. U pĩ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trường (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD COVID-19;
- Văn phòng Chính phù;
- B Ộ Y t ế ;
- Các Thử trường;
- Vụ Vận tải;
- Cong TTĐT Bộ GTVT.
- Lưu VT, CYT (Thu3).


