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THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe
Thực hiện Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về
việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa;
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thông báo về việc
hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe như sau:
1. Địa điểm: Trung tâm văn hóa Xứ Đông Hải Dương, địa chỉ đường
Thanh Niên, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.
2. Yêu cầu:
- Chỉ xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe vận tải hàng hóa để phục vụ
sản xuất tiêu dùng, vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu.
- Các lái xe khi đến lấy mẫu xét nghiệm cần cung cấp các loại giấy tờ sau:
+ Giấy phép lái xe.
+ Giấy giới thiệu của doanh nghiệp vận tải hoặc giấy xác nhận của chính
quyền địa phương (đối với hộ kinh doanh cá thể).
3. Thời gian áp dụng

- Kể từ ngày 22/02/2021.
- Giấy xác nhận âm tính có giá trị trong 72 giờ khi lưu thông qua các vùng
có dịch.
4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Công văn số 514/BCĐ-PCD ngày
20/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.
Đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.
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