
Hải Dương tạm dừng hoạt động xe ô tô 

du lịch để phòng chống COVID-19 

 

Trước tiêu cực trở ngại của dịch COVID-19, tỉnh Hải Dương đã thông báo tạm dừng 

hoạt động thuốc xe ô tô du lịch kể từ 0 giờ ngày 10/5. 

Ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ký ban hành 

thông báo về tăng cường những giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt 

động vận tải. 

Theo thông báo, kể từ 0 giờ ngày 10/5, tạm dừng hoạt động đối với xe ô tô du lịch. Xe 

ô tô, phương tiện kinh doanh trị sùi mào gà và vận tải khách (xe buýt, xe tuyến cố 

định, xe hợp đồng, xe taxi; các bến phà, bến khách ngang sông); xe của các cấu tạo, 

cá nhân (trừ xe ưu tiên và xe của các lực lượng làm cho nhiệm vụ phòng chống dịch) 

chỉ được phép chở nhiều nhất 50% số chỗ tuy nhiên không quá 20 người/xe, chuyến; 

xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa 3 người (tính cả lái xe); xe từ 9 

chỗ ngồi trở xuống đến trên 5 chỗ chỉ được phép chở cao nhất 4 người (tính cả lái xe). 

Những phương tiện vận tải khách (trừ xe taxi) cần dán bảng hướng dẫn phòng chống 

dịch ở nơi lên xuống. 

Xe ô tô vận tải hàng hóa chỉ được phép chở 1 người (là lái xe) trên cabin xe đối với xe 

được phép chở 2 người, chở cao nhất 2 người (tính cả lái xe) đối với xe được phép 

chở 3 người. 

UBND tỉnh điều kiện thực hiện đầy đủ giải pháp 5K; giao Sở Giao thông vận tải phối 

hợp một số cơ quan, đơn vị liên quan thăm khám việc chấp hành quy định phòng 

chống dịch sùi mào gà trong những hoạt động nêu trên gắn với kiểm tra yêu cầu kinh 

doanh vận tải, an toàn giao thông. 

Huyện Tứ Kỳ có 46 người trở về từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 

Liên quan tới việc rà soát, truy vết người trở về từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (từ 

ngày 22/4 -6/5), huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã rà soát, truy vết được 46 người. 

mặt khác, các lực lượng chức năng của huyện cũng truy vết được 7 tình trạng F1, 52 

F2 cũng như 207 F3 liên quan đến ca bệnh P.P.Th. (Sinh năm 1998, tại TP Hải 

Dương); 30 người từ nước ngoài cũng như 380 người từ nơi khác về. Các trường hợp 

này đang được phân dòng F1, F2 để lấy mẫu xét nghiệm cũng như cấu tạo cách ly y tế 

theo quy định. 

như vậy, tính từ ngày 29/4-8/5, Tứ Kỳ có 1 tình trạng F0, 36 F1, 599 F2 cũng như 

1.619 F3. Đến nay, trong tổng số 752 dòng lấy xét nghiệm đã có 751 loại âm tính. 

Huyện đã tiêm vaccine COVID-19 cho 3.481 trường hợp. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục rà soát, 

truy vết thần tốc một số tình trạng liên quan đến chuyến xe bus 09, Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, người về từ tại vùng dịch, người 

có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng. Tứ Kỳ có 4 đoàn thăm khám công tác phòng 

chống dịch COVID-19 huyện, kiểm tra ở 23 xã, thị trấn cũng như 2 đoàn thăm khám 

tại những doanh nghiệp trong huyện. 

https://www.nhathuocanhkim.com/
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