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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc

S: 6843 /UBND-SGTVT

Dà Nàng, ngày 40 tháng 10 nám 2021

V/v trin khai áp ding mt s bin
phap phông, chông djch COVID-19
dôi vci hànli kbách trén các chuyn
bay ti Sn bay Quôc tê Dà Nng
trong tinh hmnh hin nay

KInh g1ri:
- Cong an thânh pM Ba Nng;
- Các sâ: Giao thông vn tãi, Y t, Thông tin và Truyên Thông;
- Chü tjch IJBND các qi4n, huyn;
- Càng vi Hang không mien Trung;
- Cãng Hang không quôc té E)à N&ig;
- Trung tam kiêm soát bnh tt Thành phô;
- Trung tam quãn 1 nguâi trén phuang tin vào thành phô.
Can cá Quyt dnh s 1776/QD-BGTVT ngày 08/1 0/2021 cüa B Giao
thông 4n tâi "V/v ban hành quy dtnh tm thô'i trin khai các duing bay ni dja
ch khách thix&ng 1", Thirc hin Chi th so 08/CT-UBND ngày 28/9/202 1 cüa
Chii tjch UBND thành phô ye vic thrc hin chU tri.rcmg "ThIch irng an toãn, linh
hot, kiêm soát hiu qua dch COVID-19" trên dia bàn thành pM trong tInh hinh
hiên nay và kiên chi do cüa lânh do thành phô ti cuc hQp Ban Chi dao phông
chông dich thàrth ph chiu ngày 08/10/2021.
Chü tjch UBND thành pht thng nh& chi do áp dung tm thai mt s bin
pháp phông, cMng djch COVID- 19 trên dja bàn thành pM di vó'i ngui dan di,
den trên các chuyn bay ni dja tai San bay QuOc tê Ba Nng, cii th nhu sau:
1. Giao Trung tam quán 1 ngtri trên phirang tin vào thành ph&
- Là du mi tip nhn thông tin hành khách dn San bay Quc t Ba Nng
tir Càng vi Hang không miM Trung;
- Cung cp thông tin barth khách có dja di&n cu trü, h.ru tth, lam vic tti Ba
Nng ngay sau chuyn bay cho T quân 1 ngi.thi trên ph1rGng tin ti phixông, xã
ctê phuc vu cong tác theo dOi, giárn sat; Dng thi xác nhn vol Càng viii Hang
không mien Trung thông tin vic hành khách d ye noi ct.r trü, liru tri;
- Ph& hçp cung cp thông tin cho các ch& kim soát djch cüa thành ph6
(chôt ra) dê giám sat viêc di chuyn cüa hành khách ra kbOi thành phô; pMi hçrp
vOi các 1irc hxçng chirc nàng d x1r 1 các tru&ng hçip Cu trü, km trü tai thành phô
khOng dung quy djnh.
2. D nghi Càng vii Hang không mMn Trung, Cãng Hang không quc t Ba
Nng
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- Thông báo vói cáo hang hang không v quy dnh tham gia chuyn bay theo
Quyêt djnh so 1776/QD-BGTVT ngày 08/10/2021 cüa B Giao thông 4n tái, quy
djnli each ly y té dôi vâi ngithi dn tr cáo dja phucxng có dich theo quy djnh cüa
UBND thành phé (hin nay là Cong van s 5317/tJBND-SYT ngày 17/8/2021
cüa UBND thành phô Dà Nng) t chic ban ye cho cong dan; không ban ye cho
cong dan không dü diêu kin theo quy djnh cüa B Giao thông 4n tài.
- Yêu cu cáo hang hang không d nghj cOng dan cam k& khai báo y t trung
thrc dja phucng xuât phát và dja phuong dan; cong dan chu trách nhim truóc
pháp luat va co the bj kh&i t hInh sir nu khai báo không trung thirc.
- T chirc dim xét nghim test nhanh tai San bay Dà Nng ct xét nghim
thu phi dôi vd cong dan chua có kt qua xét nghim am tInh vâi SARS-CoV-2
trong vông 72h theo quy dn1i ciia B Giao thông 4n tâi.
- T cht'rc khai báo y t, kim djch, do than nhit ti nhà ga quc ni di vâi
ngithi den tü cáo dja phucmg khác.
- Cung cp thông tin chuyn bay, danh sách hànli. khách dn thành ph Dà
Nng cho Ca quan y tê (b phn kim djch cüa Trung tam Kim soát bnh tat) va
các ca quail, dan vj, da phixang lien quan (bao gm cáo tinh, thãnli phô có cong
dan den km trü) dê phôi hçp xü 1 cáo vn d lien quan den phông, cMng djch
COVID-19 theo quy djnh.
- Chi do các 1rc luccng có thm quyn ph& hçp vi ca quan y t phân lung
nguôi den t'r các da phucmg khác ti San bay Quôc tê Dà Nng (theo dja phuang
có djchlkhông có djch, tiêm dü 1iu vc xinlchua tiêm dü liu vc xin) d tã chic
each ly y tê phOng, chng dch COVID- 19 theo quy dnh.
- Co bin pháp d nghj truông hçip thuc din each ly ti nhà/nai lu'u trü tr
bô trI phiwng tin Ca nhân, gia dInh, cam kt thirc hin nghiêm quy dnh 5K cüa
B Y té và không drng d trong qua trInh di chuyn tir san bay v nai luu trü dê
thirc hin each ly y tê tai nha/nai lu'u trñ theo quy djnh.
3. Giao SâYt&
- Huó'ng dan, h trq Cáng vii Hang khOng min Trung và cáo dcrn vi lien
quan to chirc diem xet nghim SARS-CoV-2 tai san bay Dà Nng;
- Tip nhn thông tin chuyn bay, danh sách hành khách dn thànli pM Dà
Nng tr Cãng Hang khong Quôc t Dà Nng, cáo hang bay dê phôi hçip TJBND
cáo qun, huyn và các Ca quail, don vj lien quan to chirc each ly, theo döi và diu
trj theo quy djnh dOi vt/i hánh khách cn chàm soc y t;
- Ph& hçp UBND cáo qi4n, huyn và cáo ca quan, don vj lien quan hurng
dan dam bào y tê dOi vOi hánh khách dn San bay QuOc té Dà Nng (bao gm
hành kihách Co da dim cu trü, lu'u trü, lam vic tai Dà Nng và và hành khách
den San bay Dà Nng nhung kru.tn'i tai cáo tinh, thành pM khao) dam bão phii
hçp vói diêu kin phOng chng djch cUa thành pM theo quy dnh.
4. Giao UBNID cáo qun, huyn:
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- Chi do các T6 quàn 1 x phumg, xä tip nhn thông tin hành khách có dja
diem Cu trü, lixu trü ti dja phuang; kiêm tra, giám sat vic hành khách thirc hin
cách ly y t, hành khách dn tr các da phuang Co djch cO dja chi thu&ng tr&tam
trü ti qi411, huyn nào thI t6 chirc cách ly y th ti dja phixang do, to chrc xét
nghim SARS-CoV-2 theo quy djnh;
- Chi dao ca s& cách ly tp trung b6 tn phuang tin vn chuyn cac truthig
hçp thuc din cách ly tp trung t san bay v ca s& each ly tp trung phucmg
tin ccia khách sn each ly, cüa dja phuang hotc có the phôi hcip vói S Giao
thông vn tâi dê b6 trI phucmg tin hoc sir diving phuang tin cüa Trung tam
ti).
- Xir 1 các truxng hçip có các triu chrng nhu s6t, ho, khO thi,... hoc cO kt
qua xét nghim ducing tInh.
5. Giao các Ca quan, don vj có lien quan:
- Cong an thành ph6 chü trI, ph6i hcTp UBND cac qun, huyn và các cci quan
lien quan t6 chc trin khai tun tra, kim tra xü 1 nhng hành khách không v
noi Cu' trü, liru trü nhu d däng k hoc có hành vi vi phm cong tác phOng, ch6ng
djch ci'ia dja phuang;
- Sâ Thông tin và Truyên thông chü trI, ph6i hgp vói Báo Dà N.ng, Dài phát
thanh Truyên hInh Ba Nng Va các co quan báo chI t6 chirc, ph6 biên cac quy
dnh cüa thành ph6 lien quan dn kim tra, giám sat hành khách dn San bay Qu6c
Ba Nng phiic vçi cong tác phông ch6ng djch COVID- 19; có phuang an cong
ngh thông tin, triên khai, bô sung img dicing dê quãn 1 hành khách có da diem
cu trü, lu'u tr(i, lam vic ti Ba Nng và hânh khách den San bay Ba Nng nhung
liru trii tai các tinh, thành phô khác.
- S& Giao thông 4n tãi có van ban gi:ri dn Cic Hang không Vit Nam thông
báo v dan v. du m6i tiêp nh.n thông tin hành khách den cu trü, liru trü ti dja
phuong; dng thfi chü tn, ph6i hcip vói SO Y t& Cãng vii Hang không mik Trung
và các don vi. lien quan tong hp tInh hInh, so kêt dánh giá, báo cáo UBND thành
ph6 d xut B GTVT vic diu chinh, b6 sung kê hoach khai thác du?mg bay ni
dja cho phü hçp vói tInh hInh thçrc t trong giai don tip theo.
Nhn ducc Cong van nay, yeu cu the co quan, don vj, dia phuong khn
tnrong ph6i hcip thirc hin; kp thè'i báo cáo, d xu.t xi:r 1 các khó khàn, vuó'ng
mac vuçct th.rn quyn, dam bào hiu qua cong tác phông, chông djch././
Ncri n/i in:
- Nhu trên;
- VPCP, BO Y tê (báo cáo);
-BGTVT;
- 1T U, TI HDND TP (báo cáo);
- BCDQG PhOng, chong djch;
-CTvaPCTUBNDTP;
- Các co quan thông tin, báo chI;
- Luu: VT, SGTVT, DTDT.
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