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Kon Tum, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Về việc thực hiện hướng dẫn tạm
thời xử lý y tế các trường hợp F1,
F2, F3; ca nghi ngờ COVID-19; ca
có test nhanh kháng nguyên (+)
SARS-CoV-2.

Kính gửi:
- Các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị vận tải, bến xe khách trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở Văn bản số 5485/SYT-NVYD ngày 27/10/2021 của Sở Y tế
tỉnh Kon Tum về việc thực hiện hướng dẫn tạm thời xử lý y tế các trường hợp
F1, F2, F3; ca nghi ngờ COVID-19; ca có test nhanh kháng nguyên (+) SARSCoV-2. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Kịp thời phối hợp với cơ quan Y tế địa phương để thực hiện hướng dẫn
tạm thời xử lý y tế các trường hợp F1, F2, F3; ca nghi ngờ COVID-19; ca có test
nhanh kháng nguyên (+) SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Kon
Tum tại Văn bản số 5485/SYT-NVYD ngày 27 tháng 10 năm 2021 (có gửi kèm
theo).
2. Xây dựng và triển khai phương án tổ chức hoạt động bảo đảm tuân thủ
quy định về điều kiện kinh doanh và quy định về phòng, chống dịch COVID-19;
thường xuyên nắm bắt thông tin về cấp dịch do địa phương công bố để tổ chức
hoạt động phù hợp.
3. Đối với các đơn vị vận tải, bến xe:
- Công bố công khai cho hành khách biết quy định về việc cách ly phòng,
chống dịch COVID-19 được cập nhật tại Trang thông tin điện tử của Sở Y tế
tỉnh Kon Tum, địa chỉ http://syt.kontum.gov.vn/.
- Thông tin các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định tại
khoản 2 Mục I Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định
số 1812/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể:
“2. Hành khách tham gia giao thông (trừ vận tải hàng không, đường sắt)
phải đáp ứng các yêu cầu sau:
2.1. Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế;
2.2.Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;
2.3. Xét nghiệm y tế
a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt,
ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...;
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b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các
trường hợp:
- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở
cấp 3;
- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa);
không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.
c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét
nghiệm một trong các trường hợp:
- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;
- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).
2.4. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test
kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).
* Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 thì
thực hiện theo quy định mới.”
- Lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách tại đơn vị tối thiểu 21 ngày để phục
vụ truy vết khi cần thiết.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- VP UBND tỉnh;
- HH VT ô tô tỉnh (t/truyền);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h);
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
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