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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:479 /SGTVT-KHTCVT

Gia Lai, ngày 21 tháng 3 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v bắt buộc khai báo y tế đối với
hành khách trên xe khách liên tỉnh kể
từ 12h ngày 21/3/2020.

Kính gửi:
- Các đơn vị KDVT hành khách liên tỉnh;
- Các bến xe.
Thực hiện Công văn hỏa tốc số 2594/BGTVT-CYT ngày 21/3/2020 của Bộ
Giao thông vận tải V/v khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và
trên phương tiện giao thông công cộng. Theo đó, Bộ yêu cầu tất cả các doanh
nghiệp vận tải đường bộ phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc với hành khách
trước khi thực hiện hành trình trên các chuyến xe khách liên tỉnh. Thời gian bắt
đầu từ 12h ngày 21/3/2020.
Tiếp theo Công văn số 479/SGTVT-KHTCVT ngày 17/3/2020 của Sở Giao
thông vận tải V/v sử dụng ứng dụng dành cho điện thoại di động để khai báo y
tế, đã hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải khách, các bến xe trên địa bàn
tăng cường tuyên truyền cho hành khách biết và tải Ứng dụng "Vietnam Health
Declaration" nhằm mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người nhập cảnh,
hành khách với cơ quan y tế.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo
của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Gia Lai yêu cầu các đơn vị
kinh doanh vận tải khách, bến xe thực hiện nghiêm một số nội dung:
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh
- Thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách
trên xe khách liên tỉnh trước khi bắt đầu hành trình. Thời gian bắt đầu từ 12h
ngày 21/3/2020.
- Yêu cầu nhân viên phục vụ hoặc lái xe trên xe khách thực hiện 3 bước cụ
thể:
Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để tải ứng
dụng khai báo sức khoẻ (tìm kiếm từ khoá "Vietnam Health Declaration") để tải
về máy. Hiện nay Ứng dụng này đã được đăng tải trên “CH Play” của hệ điều
hành Android và “App Store” của hệ điều hành IOS.

Bước 2: Hướng dẫn và hỗ trợ hành khách khai báo trên website:
https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng như hướng dẫn tại bước 1 đối với hành
khách chưa khai báo.
Bước 3: Thông báo ngay cho Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng/Trung tâm
kiểm soát dịch bệnh tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 nơi gần nhất khi
phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19 (sốt, ho, khó thở).
* Lưu ý: Trường hợp hành khách không có điện thoại thông minh hoặc
máy tính bảng thì nhà xe khai hộ trên phần mềm.
- Yêu cầu hành khách trước khi thực hiện hành trình của mình cần khai báo
y tế điện tử bắt buộc và cung cấp cho nhân viên sử dụng ứng dụng, thực hiện
quét mã “QR code” mà khách được cấp khi khai báo trên ứng dụng này.
- Phối hợp quản lý dữ liệu hành khách, trích xuất thông tin hành khách
phục vụ công tác phân tích, đánh giá liên quan tới dịch Covid-19....
2. Các bến xe khách
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hành khách, các đơn vị vận tải (kể cả
các đơn vị ngoài tỉnh hoạt động tại bến) thực hiện; kiểm tra kịp thời nhắc nhở,
báo cáo các trường hợp không thực hiện về Sở Giao thông vận tải.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (thay b/c);
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở TT&TT;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo sở;
- Hiệp hội VT ô tô Gia Lai;
- Thanh tra Sở (kiểm tra);
- VP Sở đăng Website;
- Lưu: VT, KHTCVT(M).
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