UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 204/SGTVT-QLVT,PT&NL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 03

tháng 02 năm2021

V/v Tăng cường các biện pháp ngăn
ngừa dịch bệnh Covid- 19 trong hoạt
động vận tải trước, trong và sau Tết
Nguyên đán.

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách trên địa bàn;
- Các Bến xe khách trên địa bàn.
Thực hiện Công văn số 951/BGTVT-CYT ngày 01/02/2021 của Bộ Giao
thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid- 19
trong hoạt động vận tải trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Công văn số
887/BGTVT-CYT ngày 29/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc khẩn
trương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19; Sở Giao thông
vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch Covid- 19 (các chỉ
đạo, quy định, hướng dẫn của ngành y tế) bảo đảm an toàn phòng chống dịch,
không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải,
tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.
2. Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng chống dịch lên mức cao nhất,
đặc biệt tại bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng; thực hiện
nghiêm các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch của Bộ Giao
thông vận tải, ngành Y tế, UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan
chức năng.
3. Siết chặt và củng cố các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không
để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành
khách công cộng:
- Kiểm tra và nhắc nhở cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị và
hành khách thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu
trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc,
khai báo y tế).
- Bổ sung thêm bồn rửa tay, xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn tay
nhanh (có ít nhất 60% nồng độ cồn) tại các khu vực phòng chờ tại bến xe và trên
các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, taxi, xe chở khách…) để thuận
lợi cho hành khách sử dụng.
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- Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả người điều khiển phương tiện,
nhân viên phục vụ, hành khách và mọi người khác (như người đưa, tiễn) trong
khu vực bến xe và trên các phương tiện giao thông công cộng. Từ chối vận
chuyển các trường hợp hành khách không đeo khẩu trang theo đúng quy định.
- Yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị cài đặt ứng
dụng truy vết Bluezone và phải thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt
động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người
nghi nhiễm và giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có
khả năng bị lây nhiễm; kiểm tra, nhắc nhở, vận động hành khách có sử dụng
điện thoại thông minh cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để được cảnh báo sớm
khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid- 19 bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch khác theo hướng dẫn tại
Công văn số 7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải.
3. Các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương cập nhập thông tin lên ứng
dụng “An toàn Covid- 19” theo hướng dẫn tại Công văn số 105/SGTVTQLVT,PT&NL ngày 21/01/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về triển
khai thực hiện phần mềm An toàn Covid- 19.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên (t/h);
- Giám đốc Sở
(để b/c);
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLVT-PT&NL.

Khổng Bình Nguyên
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