UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189 /SGTVT-KHTCVT

Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2021

V/v tạm dừng hoạt động hoạt động
vận tải hành khách công cộng trên
địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện
Ia Pa tỉnh Gia Lai.

Kính gửi:
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.
Thực hiện Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND
tỉnh V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 01 với SARSCoV-2 trên địa bàn thị xã Ayun Pa;
Sở Giao thông vận tải Gia Lai thông báo như sau:
1. Kể từ ngày 30/01/2021 cho đến khi có thông báo mới, các đơn vị kinh
doanh vận tải và các bến xe thực hiện:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng,
xe taxi tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến thị xã Ayun Pa và
huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật
sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.
- Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố
định, xe hợp đồng, xe taxi… có hành trình qua thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa thì
không được dừng, đỗ để đón trả khách.
- Các đơn vị vận tải khách khẩn trương giải tỏa khách đang hành trình, đưa
phương tiền về nơi đậu, đỗ và thực hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện.
2. Các bến xe trên địa bàn tỉnh triển khai thông báo này đến doanh nghiệp,
chủ phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi lại tại bến
biết, thực hiện.
3. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh; không chủ quan, lơ là,
không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng khi thực hiện hoạt động kinh doanh vận
tải hành khách, cụ thể:
- Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử
khẩu, thùng rác có nắp đậy trên phương tiện vận tải hành khách;
- Bố trí đảm bảo bồn rửa tay, xà phòng, hoặc dung dịch sát khuẩn tay (có ít
nhất 60% nồng độ cồn) tại khu vực phòng chờ của bến xe, khu vực bán vé để
thuận lợi cho hành khách sử dụng;
- Yêu cầu tất cả hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ và người lao động

phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực bến xe và trên phương tiện vận
tải hành khách trong suốt hành trình; lưu giữ danh sách hành khách (gồm các nội
dung họ và tên, điện thoại, địa chỉ cư trú,…) để cung cấp cho cơ quan chức năng
khi có yêu cầu. Kiên quyết không phục vụ, vận chuyển nếu hành khách không
thực hiện các biện pháp phòng dịch.
- Yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện:
+ Thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc tại nhà, chỉ khai báo y tế giấy khi
không thực hiện được khai báo y tế điện tử (không áp dụng đối với taxi và xe
buýt);
+ Kiểm tra thân nhiệt hành khách;
+ Sát khuẩn tay.
- Hạn chế nói chuyện, ăn uống trên phương tiện; không khạc nhổ bừa bãi;
- Khử khuẩn các bề mặt phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau
khi kết thúc chuyến đi; trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy
tình hình thực tế.
- Khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện;
- Yêu cầu người lao động, đặc biệt là nhân viên bến xe, lái xe, nhân viên
phục vụ, nhân viên bán vé,… là những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nhiều
người phải cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone để thực hiện tốt các biện pháp
phòng dịch. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hành khách cài đặt, sử dụng Ứng
dụng Bluezone. Hạn chế tập trung đông người.
- Trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, có
dấu hiệu nghi ngờ kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, gọi điện cho đường
dây nóng của Sở Y tế tỉnh Gia Lai (SĐT: 0966881717) hoặc Bộ Y tế (SĐT:
19003228 hoặc 19009095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị
kịp thời.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:
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- BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh;
- Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công an tỉnh, Sở TT&TT;
- UBND các huyện, TX, TP (ph/h);
- Đài PT-TH, Báo Gia Lai;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc sở;
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
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