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Kinh güi:

- Sô Thông Tin và Truyèn Thông;

- Sô Giao thông v4n tâi;

- Công an Tinh;

- Chü tich Uÿ ban nhân dân kiêm truông Ban An toàn

giao thôn g câchuyÇn, thành phô, thi xâ.

Trên thé giôi, dich bênh viêm ducrng hô hâp câp do chüng môi cüa virus

Corona (nCoV) dang diën bién phüc tap, theo thông tin tù Be Y té, tinh clén 8h

ngày lll02l2\20, Thé giôi dâ ghi nhQn 43.099 truùng hçp nhiêm Virus Corona,

l0l 8 truong hçp tü vong, cô 461truèrng hç,p mâc bênh ngoài Trung Quôc, 28 quôc

gia và ,ùng lanh thô phât hiÇn c6 nguùi nhiêm bÇnh, dâ cô 4043 nguùi dugc chüa

khôi, trong c16 cô ViÇt Nam (6 nguùi). Truôc tôc dô lây lan nhanh chông cria virus

Corona gây viêm duôrng hô hâp câp ô nhièu nuôc, Tô chric y té ttré giôi (WHO) dâ

tuyên UO tintr trqng y té khân câp toan càu vào ngày 3OlOll2O20 theo già Thsy Sÿ.

Tpi ViÇt Nam, ngày OllO2l2O20 Thü tu6rng Chinh Phü dâ ban hành qryét dinh sô

173lQD-TTg vè viÇc công UO Aicn viêm ducrng hô hâp câp do chüng môi cüa virus

Corona (nCov) gày ra.

Càn cü vàn bân sé; +OqnW-DP ngày O4lO2l2O20 cüa Bô Y té vè gôp ÿ du

thâo Huông dân tham gia giao thông an toàn trong dièu kiên cô dich bênh viêm

tluong hô hâp câp do nCoV; vàn bân sO +O:ÆyT-DP ngày O4lO2l2O20 cüa B0 Y

té güi Vàn phông Chinh phü vè viÇc sü dung phucmg tiên kiém tra nàng dô càn

trong khi thô AOi vOi nguùi tham gia giao thông. Nhàm ngàn chfln lây lan dich

bênh và bâo dâm cho nguùi dân tham gia giao thông an toàn trong dièu kiên cô

dich bçnh viêm duèrng hô hâp câp do chüng môi cüa Virus Corona (nCoV) tai Viêt

Nam, Ban ATGT tinh trân trgng ctè ngh!:

1. Sô Thông tin và Truyèn thông chi dpo câc co quan thông tin, truyèn

thông, hÇ thông truyèn thanh co sÔ (huyÇn, xâ, phuùng) tàng cuong dua tin huông

dân, khuyén câo nguùi dân tham gia giao thông an toàn bao gàm:
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a) Cân nhâc truôc khi di l4i, không thgc hiÇn câc chuyén di không thgc sg

càn thiét, clac biêt không tli dén câc khu v.uc dugc thông bâo cô dich khi chua cô

trang bi bâo hô càn thiét.

b) Liên hê vôi ttuôrng dây nông.và toi co sô y té gàn nhât theo huong dân

néu cô dâu hiÇu bi bênh; chü tl§ng hçp tue. chia sé dày dü thông tin cho nhân viên y

té aé dièu tri và xü lÿ hiÇu quâ. i
c) Trong truùng hqp phâi sü dpng phuong tiên vân tâi công cgng (bao gàm

câ Taxi), càn chü dông thuc hiên câc biÇn phâp bâo hq câ nhân càn thiét, bao gàm:

- Rüa tay sach bàng xà phông hoflc sât tông'bàng dung dich sât khuân truôc,

trong (néu cô thê) và sau khi tham gia giao thông.

- Sü dpng khâu ffang y té truôc khi lên phuong tiÇn, dén nhà ga, tram dtmg

vàcâc noi tâp trung tlông nguài.

- Trânh tiép xüc vôi nhirng nguùi bf ho, sôt.

- Khi ho ho{c nât noi càn che bàng khàn giây bô vào thùng râc kin cô nâp

dây và nÏa tay spch ngay sau d6.

2. Sô giao thông vân tâi chi dpo câc phông ban chüc nàng yêu càu câc don vi
kinh doanh vpn tâi, nguùi dièu khién phucrng tiÇn và nhân viên phuc vg trên

phucrng tiên, nhà ga, bén xe, bén tàu càn thgc hiÇn:

a) Chü ilông thr,rc hiÇn câc biên phâp bâo hQc câ nhân .an tniét dé tU bâo vê

minh và công dàng, phông chông lây nhiêm trong quâ trinh làm viêc fuhàt là
ngwùi dièu khién phuong tiên vqn chuyén khâch, nhôn viên phuc vu trên phuong
tiQn giao thông).

b) Bâo dâm dièu kiên thông thoang và s4ch së tpi nhà ga, bén xe, bén tàu và
, -À A.

câc dâu môi giao thông dê han chê phât tan cüa Virus Corona. Khü khuân, lau chùi
spch sê câc phucmg tiên giao thông công cQng nhu xe buyt, taxi... thuùng xuyên

theo khuyén câo cüa Bô Y té.

c) Oôi vôi phông làm viÇc, phông chù kin hoàc khoang chô khâch cüa

phuong tiên không thê mô cüa tao thông thoâng tu nhiên, càn chinh nhiêt dô lên

trên26 d9 C @éu cô thÔ déhan ché phât tân cüa Virus Corona.

d) Huông dân câc thông tin phông dich cho hành khâch truôc chuyén di.

d) Chü dông cung câp dày <tü thông tin cho nguài lao dông uè t<y nàng
phông, chông dich khi làm viÇc, dàng thùi tap huân cho nhüng nguùi lao dông c6

hopt dQng tiép xüc truc tiép, giao tiép vôi hành khâch.

e) Trang b! thùng râc kin, tüi nylong và thu gom toàn bQ râc thâi trong khu
vrîc nhà ga, bén xe, bén tàu và trên phuong tiên dé xü lÿ theo düng quy trinh.

g) Iftuyén câo giâm thiêu sô nguùi dôn, tiên khâch tham gia giao thông.



h) Chü tlông chuân bi và cung câp tûi nylong, khàn giây, dung dlch sât trung
và khâu trang y tét và thùng râc phù hçp trên phuong tiên theo khuyén câo cüa

ngành y té Oê cung câp cho hành khâch sü dpng.

3. Công an tinh chi dao công an câc huyên, thành phô, thi xâ tuân thü theo

câc hudrng dân, khuyén câo cüa ngành y té vè phông, chông dich bênh cho bân thân

và nguài dân phù hçrp vôi câc câp il§ cüa dich dê bâo dâm an toàn, giâm thiéu

nguy co lây nhiêm bçnh viêm duùng hô hâp câp do Virus Corona aôi vOi nguùi

dân và lçc lugng Công an trong hopt dQng tuàn tra, kiém soât, xü lÿ vi pham

TTATGT và dâu tranh chông t§i phpm trên câc tuyén giao thông.

4. Chü tich Üy ban nhân dân kiêm Truông ban ATGT câc huyên, thành ph6,

thi xâ chi dpo câc phông ban và chinh quyèn câc xâ, phuùng, thi trân trên dla bàn

thuc hiên cérc giâiphâp do câc co quan câp tinh chi d4o, khuyén câo nhàm bâo dâm

cho nguài dân tham gia giao'thôrig an toàn trong dièu kiên cô dich viêm ctucrng hô

hâp câp do Virus Corona.

5. Tùy theo diên bién và câc câp ctQ nguy co cüa dich bênh (ban bô tinh
,,: 1 ,

trqng khân câp, công bô dich), bQ phan thucrng tryc cüa Ban ATGT tinh thuong

xuyên theo dôi, bâo câo và kién nghi tôi Ban Chi dao cüa tinh vè phông, chông

dich bênh viêm duùng hô hâp câp do chüng môi cüa Virus Corona (nCoV) xem

xét, quyét dinh câc giâi phâp phù hçrp vôi tinh hinh, bâo dâm an toàn cho nguùi

dân trong quâ trinh tham gia giao thông.ki-6-

Nai nhQn:
- Nhu trên;
- UBND Tinh (dé b/c);
- Trucmg ban ATGT tinh (dé b/c);
- Dài PTTH tinh, Bâo HàNam;
- Ban ATGT câc hu1,Çn, TP, thi xâ;
- Lm VP.
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