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THÔNG BÁO
Về việc khôi phục lại hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Công văn số 4306/BGTVT-CYT ngày 06/5/2020 của Bộ Giao
thông vận tải về việc hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch
COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới;
Căn cứ Công văn số 4393/BGTVT-VT ngày 07/5/2020 của Bộ Giao
thông vận tải về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải
hành khách ở trong nước.
Sở Giao thông vận tải Hòa Bình thông báo nội dung cụ thể như sau:
1. Thực hiện khôi phục hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Hòa Bình của
các đơn vị vận tải hành khách (Xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu thủy...) trở lại
bình thường.
Thời gian áp dụng: từ 00h00’ ngày 08/5/2020.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch
COVID-19:
- Đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng (nhà ga, bến tàu,
bến xe...) và trên phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình.
- Thực hiện khai báo y tế.
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn (có ít
nhất 60% nồng độ cồn).
- Kiểm tra thân nhiệt.
- Hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải hành khách.
- Khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và
ngay sau khi kết thúc chuyến đi.
- Trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở,
cần thông báo với nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho đường dây
nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và
đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.
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3. Thông báo này thay thế Công văn số 976/SGTVT-PCAT ngày
07/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện các
biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải
hành khách trong tình hình mới.
Sở Giao thông vận tải thông báo, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan
căn cứ triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- UBND tỉnh;
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục ĐTNĐ Việt Nam;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: TT&TT, Báo Hòa Bình,
Đài Phát thanh và Truyền hình;
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;
- UBND các huyện, thành phố Hòa Bình;
- Văn phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Phòng QLVT,PT&NL;
- Bến xe khách Trung tâm;
- Bến xe khách Bình An;
- Các đơn vị KDVT trên địa bàn tỉnh;
- Ban Biên tập Website Sở;
- Lưu: VT, PCAT(C).
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