UBND TỈNH KHÁNH HÒA
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10104/BCĐ

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tạm thời các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 đối với
người về Khánh Hòa bằng phương
tiện hàng không

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Giao thông vận tải;
- Cảng vụ Hàng không Miền Trung tại Khánh Hòa;
- Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã thành phố.
Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao
thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội
địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 và Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y
tế về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ các vùng có
dịch Covid-19.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế sự
lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tạm thời hướng dẫn, áp dụng biện
pháp phòng, chống dịch đối với thực hiện thí điểm hoạt động vận tải hành khách
nội địa bằng đường hàng không đến Khánh Hòa theo Quyết định số 1776/QĐBGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:
1. Đối với hành khách
- Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (Thẻ xanh Covid trên Sổ Sức
khoẻ điện tử/PC-Covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có
thẩm quyền cấp, liều cuối cùng được tiêm phải qua ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi
bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra
viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19);
- Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét
nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay;
- Thực hiện khai báo y tế; không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng
ho, sốt, khó thở.
- Trong quá trình di chuyển từ sân bay về nơi cư trú, lưu trú: Luôn thực hiện
5K, sử dụng ứng dụng PC-Covid, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người;
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- Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú;
- Tự theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú, lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa
phương; thực hiện 5K;
- Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau
rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển
khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.
- Đối với những người tham gia đoàn công tác về Khánh Hòa bằng phương
tiện hàng không thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 của Công văn số 6386/BYTMT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
đối với người về từ các vùng có dịch Covid-19.
2. Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Cảng Hàng
không)
- Xây dựng phương án, kế hoạch đón, trả hành khách ra vào Cảng Hàng
không bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, phòng chống cháy nổ,
bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19;
- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR;
- Tổ chức điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh; bố trí phòng
hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;
- Trong trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu
hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y
tế địa phương để xử lý.
- Bố trí vị trí, khu vực trong cảng hàng không cho xe đón, trả khách; hướng
dẫn các xe ra, vào cảng hàng không theo đúng vị trí, khu vực đã quy định;
- Quy định khu vực cho khách chờ để đi lên tàu; hướng dẫn, giám sát hành
khách trong việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch tại cảng hàng không;
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tổ chức việc đưa, đón hành khách
thông qua cảng hàng không.
3. Sở Giao thông vận tải
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động
vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19 và không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch;
- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và
đơn vị quản lý Cảng Hàng không để tổ chức hoạt động đưa đón hành khách;
- Hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe tuân thủ thông
điệp 5K; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; phải được tiêm đủ liều vắc xin
hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng và có kết quả xét nghiệm SARSCoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test
kháng nguyên nhanh; bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành
khách sử dụng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển;
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4. Công an tỉnh
Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cảng Hàng không đảm bảo an ninh trật
tại Cảng Hàng không; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, phương
tiện đưa đón hành khách trên các chuyến bay qua các chốt/trạm kiểm soát liên
ngành phòng chống dịch liên tỉnh, liên huyện.
5. Sở Y tế
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế xây dựng phương án, đón, trả
hành khách ra vào Cảng Hàng không bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch
Covid-19; cung cấp danh sách hành khách cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã,
thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; bố trí điểm khai báo y tế, quét mã
QR; bố trí khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng;
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, giám sát sức
khỏe người về địa phương bằng phương tiện hàng không.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương kiểm tra, giám sát người về
địa phương bằng phương tiện hàng không;
- Tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú tại địa phương;
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của địa phương tổ chức quản lý, theo dõi,
giám sát hành khách về địa phương cư trú./.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCTUBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Sở Y tế;
- TTYT các huyện, TX, TP;
- LĐVPUBND tỉnh;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, NN, TL, HN.
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