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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

đối với hoạt động đưa rước công nhân 
 

 

Thực hiện Công văn số 3432/TCĐBVN-VT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch đối với hoạt động vận chuyển hành khách trong tình hình mới. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên 

phạm vi cả nước. Để vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, tiêu thụ, lưu thông, vận tải 

hàng hóa, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, tăng cường 

kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển công nhân, người lao động 

từ nơi cư trú đến các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất… trong thời gian 

dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải thông báo 

việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động đưa 

rước công nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, như sau: 

- Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền thực hiện nghiêm yêu 

cầu 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Không tụ tập-Khai báo y tế-Khoảng cách) của 

Bộ Y tế và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y 

tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở Giao thông vận tải và các Sở ngành có 

liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức trực 

quan như: băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích treo tại các vị trí dễ nhận thấy và 

trên các phương tiện hoạt động đưa rước công nhân. 

- Công nhân, người lao động chỉ sử dụng cố định một phương tiện vận chuyển 

cho cả chiều đi và chiều về (không nên thay đổi phương tiện vận chuyển nếu 

không có lý do đặc biệt); hạn chế tối đa việc sử dụng các phương tiện vận tải công 

cộng. 

- Yêu cầu lái xe lập danh sách hành khách cho cả chiều đi và chiều về cho 

công nhân, người lao động đi trên xe.  

- Lái xe và hành khách thường xuyên khai báo y tế; luôn đeo khẩu trang trong 

suốt hành trình và sát khuẩn tay đúng cách; thực hiện giữ khoảng cách nhất định 

>2m và các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định. 

- Đơn vị phải phối hợp với Sở Y tế (CDC tỉnh Sóc Trăng), thường xuyên khử 

khuẩn cho phương tiện trước và sau khi tham gia vận chuyển. 



 
 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Bộ GTVT; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Công thương; 

- Các BQL khu công nghiệp tỉnh; 

- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- Thanh Tra Sở; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Lưu: VT; QLVT,PTNL. 
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