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UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
BCĐ PCD COVID-19

–––––––

Số: 236

/BCĐ-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
TP. Bắc Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện biện pháp PCD Covid-19
đối với người vận chuyển hàng hóa từ
Bắc Giang đến các tỉnh, TP khác

Kính gửi: Công an thành phố.

Thực hiện Công văn số 3586/CV-BCĐ ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thực hiện biện pháp PCD Covid-19 đối
với người vận chuyển hàng hóa từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố khác.
Hiện nay, tại Thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác tình hình
dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã có những ca bệnh trong cộng
đồng không rõ nguồn lây. Để đảm bảo thực hiện thành công “mục tiêu kép”, Trưởng
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố có ý kiến như sau:
Giao Công an thành phố phối hợp với UBND các phường, xã phân công
các tổ làm nhiệm vụ quản lý chặt chẽ các xe vận chuyển hàng hóa từ thành phố
Bắc Giang sang các tỉnh, thành phố khác và yêu cầu phải ghi chép lịch trình và
áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển. Khi trở về
thành phố Bắc Giang, lái xe và những người trên xe phải có giấy xác nhận kết
quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong
vòng 72 giờ, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh
(Không phải áp dụng các biện pháp cách ly).
Yêu cầu Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các phường,
xã để triển khai thực hiện và không được bỏ sót trường hợp nào./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- UBND các phường, xã (p/h);
- VP: LĐ, CVVX;
- Lưu: VT.
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