
 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         /SGTVT-QLVT,PT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày       tháng 9 năm 2022 
V/v triển khai thực hiện theo Hướng 

dẫn của Bộ Y tế về sử dụng khẩu 

trang phòng, chống dịch Covid-19 tại 

nơi công cộng. 

 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; 

- Các bến xe khách; trạm dừng, nghỉ; bến khách ngang sông; 

cảng, bến thuỷ nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hoá khác trên 

địa bàn tỉnh. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng (văn 

bản sao gửi kèm theo); 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3470/UBND-

KGVX ngày 08/9/2022 về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn sử dụng khẩu trang 

phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng; Để đảm bảo triển khai thực hiện theo 

đúng Hướng dẫn của Bộ Y tế đối với một số hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận 

tải tại nơi công cộng đảm bảo linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19; Sở GTVT Phú Thọ triển khai một số nội dung chính tại Hướng dẫn của Bộ Y 

tế về sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng, cụ thể thực 

hiện như sau: 

1. Các trường hợp áp dụng chung bắt buộc phải sử dụng khẩu trang: 

- Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi 

ngờ mắc Covid-19; 

- Tất cả các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc 

khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Hướng dẫn 

tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

10/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 

27/01/2022 của Bộ Y tế. 

2. Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa: 

Hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ), vận tải 

đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh 

và Y tế địa phương nơi đi/đến và đảm bảo các nội dung sau: 



 

 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách (xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp 

đồng, xe taxi, phà chở khách…): yêu cầu bắt buộc phải sử dụng khẩu trang đối 

với hành khách và người điều khiển phương tiện, người phục vụ, phụ xe, nhân 

viên bốc xếp đi theo xe. 

- Các đơn vị kinh doanh bến xe khách; trạm dừng, nghỉ; bến khách ngang 

sông; cảng, bến thuỷ nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hoá khác trên địa bàn tỉnh: căn 

cứ tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Hướng 

dẫn của Bộ Y tế, khuyến khích tất cả các đối tượng đều đeo khẩu trang, yêu cầu 

bắt buộc phải đeo khẩu trang đối với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao 

động tại bến xe khách, bến phà, bến khách ngang sông, nhà chờ, những nơi làm 

việc có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 

3. Các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe: căn cứ tình hình thực 

tế của đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Hướng dẫn, khuyến cáo 

của Bộ Y tế; Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khuyến khích tất cả 

các đối tượng đều đeo khẩu trang, khu vực yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang: 

khu vực tập trung đông người, nơi có không gian kín (phòng học, phòng sát hạch, 

hội trường, nhà chờ, khu vực chờ…); trên xe tập lái, xe sát hạch; nơi tiếp nhận hồ 

sơ đào tạo, thu phí sát hạch cấp giấy phép lái xe, những nơi làm việc có tiếp xúc 

trực tiếp với khách hàng… 

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới đối các với đối tượng áp dụng bắt buộc tại 

Hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định mới và quy định của cơ quan y tế địa 

phương. 

          Sở GTVT Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Tổng cục ĐBVN ;  

- Giám đốc, Phó GĐ Sở ;  

- UBND các huyện, thành, thị;         

- Hiệp hội vận tải ô tô Phú Thọ;  

- Thanh tra Sở; Phòng QLVT,PT&NL; QLGT (t/h); 

- Trang TTĐT Sở (VP thực hiện); 

- Lưu: VT, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 
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