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CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 
_______________ 

Số:        /DP-DT 
V/v thực hiện phòng chống dịch 

COVID-19 đối với người điều 

khiển phương tiện. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2021 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, số 

trường hợp mắc chưa có dấu hiệu suy giảm. Tại nước ta, thời gian qua đã ghi nhận 

một số trường hợp người nhập cảnh là thuyền viên, người điều khiển phương tiện 

đường thủy có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Để tiếp tục tăng cường 

quản lý, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người điều 

khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới, Cục Y tế dự phòng đề nghị 

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, 

thành phố) chỉ đạo các cơ quan liên quan: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát, kiểm dịch, cách ly, xét nghiệm 

SARS-CoV-2 với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa 

khẩu theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của 

Bộ Y tế. Lưu ý, thuyền viên rời tàu lên bờ phải thực hiện kiểm dịch y tế, cách ly 

tập trung ít nhất 14 ngày tại cơ sở cách ly (do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

quyết định thành lập) kể từ ngày rời tàu, đồng thời thực hiện đầy đủ việc xét 

nghiệm theo quy định. 

2. Tiếp tục phổ biến, thông báo cho các hãng vận tải, đại lý hàng hải, công 

ty quản lý thuyền viên, người điều khiển phương tiện và các bên liên quan các 

hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để phối hợp thực hiện. 

3. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch, 

cách ly y tế đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa và có các 

biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm theo quy định 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Các viện VSDT/Pasteur; 

- CDC,TT.KDYTQT tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DT. 
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Đặng Quang Tấn 
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