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Phz ThQ, ngà$tháng 3 nàm 2020 

KInh gi.1i: Các don v vn tài kinh doanh vn tài hành khách. 

Thrc hin van bàn s 2594/BGTVT-CYT ngày 2 1/03/2020 cüa B GTVT 

v vic khai báo y t bt buc trên các chuyn bay ni dja và phuong tin cong 

cong; S GTVT Phü Thp yêu cu các don vj kinh doanh vn tãi hành khách thi.rc 

hiên nhu sau: 

a) Các doanh nghip, HXT vn tài du'rng bô, chü/ngu'è'i diêu khiên 

phrnmg tin thirc hin ngay vic khai báo y t din tfr bt buc d& vi tt cà 

hành khách truâc khi thixc hin hành trInh trên các chuyên xe khách. 

- Yêu cdu nhán viên trên các phu'crng tin thzcc hiçn theo ccc bithc sau. 

+ Buc 1: Sir ding din thoti thông minh hoc may tInh bang d tâi irng 

ding Khai báo s1rc khôe (tim kim theo tiir khóa chInh xác: "Vietnam Health 

Declaration") tr CH Play (di vôi h diu hành Android) hoc App store (d6i 

vó'i he diu hành iOS); 

+ Brnc 2: Huâng dn và h trg hành khách khai báo trên trang website 

https://tokhaiyte.vn  hoc tái rng dung nhu huóng dn tui buó'c 1 di vó'i hành 

khách chua khai báo; 

+ Bu'c 3: Thông báo ngay cho S Y tê, Trung tarn Y t dir phông/Trung 

tam Kim soát dich bênh tinh, Ban Chi do phông chng COVID-19 noi gân 

nht khi phát hin hành khách cO biu hin nghi ng nhim COVID- 19 (s&, ho, 

khó thô). 

- Yêu cu hành khách trnic khi thuc hiên hành trInh cüa rnInh: thuc hiên 

khai báo y t din tir b&t buc vã cung cp cho nhân viên s1r dting 11ng d%lng, 

thçrc hin quét ma "QR code" ma khách dugc cp khi khai trên üng ding nay. 

b) Däng tài thông tin v vic phài khai báo y t din ti.r bt buc trên cng 
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thông tin din tir cüa dan vj mInh. 

c) PhM hgp quãn 1 dü 1iu hânh khách, trIch xuât thông tin hành khách 

phic vi cong tác phân tich, dánh giá lien quan dn djch COVID-19 theo quy 

djnh cüa pháp 1ut. 

Si Giao thông vn tãi yêu câu các dan vj khn truo'ng thu'c hin.' 

No'i nhân: 
- Nhu' trén (tlh); 
- Các don vj quán, khai thác ben xe khách; 
- Ban biên tap TTDT So (dua till) 
- LULl: VP, QLVT,PT&NL. 

Trnh Van Trung 
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