UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠ TẺH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 771 /UBND-KT
V/v hoạt động vận chuyển hàng
hóa đảm bảo công tác phòng
chống dịch Covid-19

Đạ Tẻh, ngày 03 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải.
Căn cứ văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chyển hàng hóa.
Căn cứ văn bản số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục
đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm
bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa.
Căn cứ văn bản số 791/SGTVT-VTPT&NL ngày 01/6/2021 và văn bản
số 820/SGTVT-VT ngày 08/6/2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng
về việc hoạt động vận tải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng
hóa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, như sau:
1. Vận chuyển hàng hóa từ vùng an toàn hoặc vùng khác đến vùng có
dịch.
Trước khi vận chuyển hàng hóa vào vùng dịch, đơn vị vận tải phải xây
dựng phương án vận chuyển hàng hóa: số lượng phương tiện, hành trình, dự
kiến điểm dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động…; danh sách phương
tiện, lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có), các điểm/khu vực bốc
xếp dỡ hàng hóa (vùng an toàn, vùng có dịch); thông tin về xét nghiệm và tiêm
phòng cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có); các nội dung
khác liên quan quá trình cần thiết vận chuyển.
Đơn vị vận chuyển hàng hóa thông báo đến Email, Zalo hoặc đường
giây nóng của Sở GTVT vùng dịch hoặc Phòng Kinh tế & Hạ tầng, hoặc nộp
cho chốt kiểm soát để được hỗ trợ, tránh kéo dài thời gian tại các chốt kiểm
soát.
a. Đối với phương tiện
- Phải đảm bảo các yêu cầu quy định về hoạt động kinh doanh vận tải
hàng hóa bằng xe ô tô theo Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.
- Phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi
kết thúc hành trình vận chuyển hàng hóa; đảm bảo thông thoáng phương tiện,
thường xuyên mở cửa thoát hiểm của phương tiện.
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b. Đối với lái xe, phụ xe
- Phải có điện thoại thông minh, có cài đặt các phần mềm NCOVI,
Bluezone, tokhaiyte.com, thực hiện khai báo y tế điện tử.
- Người điều khiển phương tiện (lái xe) phải ghi chép lại hành trình vận
chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc để khai báo đầy đủ tại chốt kiểm
soát và tại nơi cư trú, lưu trú; hạn chế tiếp xúc người khác; đeo khẩu trang
trong suốt hành trình, sát khuẩn tay thường xuyên.
- Xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm(kết quả xét nghiệm Real-time
PCR âm tính có giá trị trong thời hạn 05 ngày, kết quả xét nghiệm nhanh phát
hiện kháng nguyên vi rút có giá trị trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày trả kết
quả xét nghiệm của các cơ sở y tế tại các địa phương khác) và giấy chứng nhận
đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh
cấp (nếu có). Trường hợp không thực hiện được việc xét nghiệm theo quy định
thì đơn vị vận tải phải bố trí lái xe hiện đang cư trú tại huyện Đạ Tẻh, không
thuộc đối tượng bị cách ly y tế, không về từ vùng có dịch, vùng bị phòng tỏa,
… để thay đổi người tại chốt kiểm soát. Khi nhận xe tại chốt kiểm soát lái xe,
phụ xe phải khai báo y tế, xuất trình giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân
cho lực lượng chức năng để đối soát, chỉ được lái xe qua chốt kiểm soát sau khi
xe đã được phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phương tiện kể cả khoang lái. Nếu
tiếp tục lái xe vào địa bàn huyện Đạ Tẻh thì lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ
phải thực hiện việc cách ly theo quy định.
- Để nhanh chóng được lưu thông qua chốt, lái xe, phụ xe chủ động lập
trước tờ khai bằng giấy và cập nhật lịch trình, nơi sẽ dừng đỗ xếp dỡ hàng hóa;
nơi lưu trú (theo mẫu đính kèm sau) để nộp cho lực lượng tại chốt kiểm soát.
Lưu ý: Mặc dù đã được xét nghiệm Test nhanh Covid-19 âm tính nhưng
lái xe đi về từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch phải hạn chế tối đa việc đi lại,
tiếp xúc với người xung quanh, để hạn chế sự lây nhiễm cho cộng đồng nếu lỡ
có mang mầm bệnh trong cơ thể.
- Xuất trình hóa đơn, chứng từ, giấy vận tải, cho lực lượng chức năng
tại chốt kiểm soát.
2. Vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch đến các vùng khác hoặc vùng
an toàn.
Trước khi vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đến vùng khác, đơn vị vận
tải phải xây dựng phương án vận chuyển hàng hóa: số lượng phương tiện, hành
trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động…; danh sách
phương tiện, lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có), các điểm/khu
vực bốc xếp dỡ hàng hóa (vùng an toàn, vùng có dịch); thông tin về xét nghiệm
và tiêm phòng cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có); các nội
dung khác liên quan quá trình cần thiết vận chuyển.
Đơn vị vận chuyển hàng hóa thông báo đến Email, Zalo hoặc đường
giây nóng của Sở GTVT vùng dịch, sở GTVT nơi đến hoặc phòng Kinh tế &
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Hạ tầng, hoặc nộp cho chốt kiểm soát để được hỗ trợ, tránh kéo dài thời gian
tại các chốt kiểm soát.
a. Đối với phương tiện
- Phải đảm bảo các yêu cầu quy định về hoạt động kinh doanh vận tải
hàng hóa bằng xe ô tô.
- Phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi
kết thúc hành trình vận chuyển hàng hóa; đảm bảo thông thoáng phương tiện,
thường xuyên mở cửa thoát hiểm của phương tiện.
b. Đối với lái xe, phụ xe
- Phải có điện thoại thông minh, có cài đặt các phần mềm NCOVI,
Bluezone, tokhaiyte.com, thực hiện khai báo y tế điện tử.
- Người điều khiển phương tiện (lái xe) phải ghi chép lại hành trình vận
chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc để khai báo đầy đủ tại chốt kiểm
soát và tại nơi cư trú, lưu trú; hạn chế tiếp xúc người khác; đeo khẩu trang
trong suốt hành trình, sát khuẩn tay thường xuyên.
- Xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm (kết quả xét nghiệm Real-time
PCR âm tính có giá trị trong thời hạn 05 ngày, kết quả xét nghiệm nhanh phát
hiện kháng nguyên vi rút có giá trị trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày trả kết
quả xét nghiệm của các cơ sở y tế tại các địa phương khác) và giấy chứng nhận
đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh
cấp (nếu có). Trường hợp không thực hiện được việc xét nghiệm theo quy định
thì đơn vị vận tải phải bố trí lái xe hiện đang cư trú tại Lâm Đồng, không thuộc
đối tượng bị cách ly y tế, không về từ vùng có dịch, vùng bị phòng tỏa, … để
thay đổi người tại chốt kiểm soát. Khi nhận xe tại chốt kiểm soát lái xe, phụ xe
phải khai báo y tế, xuất trình giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân cho lực
lượng chức năng để đối soát, chỉ được lái xe qua chốt kiểm soát sau khi xe đã
được phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phương tiện kể cả khoang lái. Nếu tiếp tục
lái xe vào Lâm Đồng thì lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ phải thực hiện việc
cách ly theo quy định.
- Để nhanh chóng được lưu thông qua chốt, lái xe, phụ xe chủ động lập
trước tờ khai bằng giấy và cập nhật lịch trình, nơi sẽ dừng đỗ xếp dỡ hàng hóa;
nơi lưu trú (theo mẫu đính kèm theo) để nộp cho lực lượng tại chốt kiểm soát.
Lưu ý: Mặc dù đã được xét nghiệm Test nhanh Covid-19 âm tính nhưng
lái xe đi về từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch phải hạn chế tối đa việc đi lại,
tiếp xúc với người xung quanh, để hạn chế sự lây nhiễm cho cộng đồng nếu lỡ
có mang mầm bệnh trong cơ thể.
- Xuất trình hóa đơn, chứng từ, giấy vận tải, cho lực lượng chức năng
tại chốt kiểm soát.
3. Hàng hóa trước khi được bốc xếp lên xe và trong hành trình vận
chuyển phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.
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4. Vân chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào khu vực phong tỏa, cách ly
y tế.
- Khu vực phong tỏa, cách ly y tế phải có khu vực riêng để tập kết hàng
hóa, nhu yếu phẩm tập trung (mặt bằng rộng và không gian thoáng).
- Lái xe, phương tiện vận chuyển không được tiếp xúc với người trong
khu vực phong tỏa, cách ly y tế (kể cả lực lượng làm nhiệm vụ). Trong suốt
hành trình vận chuyển và bốc dỡ hàng, lái xe, phụ xe và phương tiện phải thực
hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch 5K, gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn,
Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế. Sau khi người và
phương tiện vận chuyển đã di chuyển ra bên ngoài, lực lượng trong khu cách ly
mới đến nhận và phân phối hàng hóa.
- Khu vực phong tỏa, cách ly y tế chỉ cho người, phương tiện ở bên
ngoài ra, vào thì: Lái xe xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm và giấy chứng
nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do cơ quan chức năng có thẩm quyền
của tỉnh cấp. Trong trường hợp đặc biệt phải được sự cho phép của người có
thẩm quyền, lái xe và những người cùng đi phải được kiểm tra thân nhiệt tại
chốt kiểm soát. Trong suốt hành trình từ chốt kiểm soát đến địa điểm giao,
nhận hàng và ngược lại, lái xe không được dừng, đỗ xe; quá trình giao, nhận
hàng và đi ra khỏi chốt kiểm soát thì lái xe, phụ xe và phương tiện phải thực
hiện đầy đủ biện pháp 5K, gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không
tập trung đông người và Khai báo y tế.
- Khu vực phong tỏa, cách ly y tế không cho phép người, phương tiện
ra, vào thì: Hàng hóa nhu yếu phẩm được tập kết tại khu vực gần chốt kiểm
soát, lực lượng bên trong khu vực cách ly, phong tỏa phải thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch để tiếp nhận hàng hóa; chỉ được tiếp nhận hàng hóa
nhu yếu phẩm khi lực lượng, phương tiện cung ứng hàng hóa đã rời khỏi địa
điểm tập kết. Sau đó lực lượng trong khu cách ly, phong tỏa thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch để phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm.
Trên đây là hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa đảm bảo công
tác phòng chống dịch Covid-19./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Công an huyện;
- Phòng VH-TT;
- Trung tâm VHTT&TT;
- Như trên;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Chốt kiểm dịch;
- Lưu: VT, KT&HT.
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