Vn bn do Th trng B GTVT Nguyn Xuân Sang ký nêu rõ, va qua, thc hin Ngh quyt s 128 ca Chính
ph, chin lc phòng, chng dch ã c chuyn sang giai on mi thích ng an toàn, linh hot và kim soát hiu qu
dch COVID-19; nhiu quy nh v xét nghim, cách ly y t, i li ca ngi dân ã c iu chnh.
Theo phn ánh ca Hip hi Ch tàu Vit Nam, Hip hi Xut khu lao ng Vit Nam và mt s doanh nghip, thuyn
viên Vit Nam ri tàu mt s a phng sau khi ht thi hn lao ng phi thc hin cách ly ti các khách sn vi chi phí
cao. Khi ri khu cách ly v a phng ni c trú, thuyn viên li phi thc hin cách ly thêm 7 ngày hoc 14 ngày ti
khách sn hoc khu cách ly tp trung.
Nh vy, thuyn viên phi thc hin cách ly y t 2 ln vi chi phí tng cao và thi gian kéo dài. Thông thng, sau
khi ht hn ngh phép 30 ngày, thuyn viên s tr li tàu làm vic, thi gian cách ly kéo dài ang nh hng tiêu
cc n chui cung ng và chi phí logistics.
tip tc tip tc to iu kin thun li cho thuyn viên hi hng sau khi ht hn hp ng, thay th thuyn viên mi xung
tàu, bo m duy trì thông sut chui cung ng vn ti trong tình hình mi, B GTVT ngh B Y t thng nht quy
trình cách ly cho thuyn viên tính t ngày ri cng cui cùng và ch o các c quan, n v ti a phng b trí cho
thuyn viên ht hn hp ng lao ng c cách ly a im hp lý vi chi phí phù hp gim thi gian cách ly, chi phí,
áp lc cho thuyn viên khi v nc bi thuyn viên Vit Nam làm vic trên tàu bin có mc lng không cao và làm
vic trong iu kin xa nhà, thiu thn nhiu mt.
UBND các tnh, thành ph xem xét t chc cách ly, theo dõi sc khe theo vn bn ca B v trin khai Ngh
quyt s 128 ca Chính ph.
C th, nhng ngi ã tiêm liu vaccine phòng COVID-19 hoc ã khi bnh COVID-19 trong vòng 6 tháng
tính n thi im v a phng (có giy ra vin/giy xác nhn khi bnh) t theo dõi sc kho ti nhà, ni lu trú trong 7
ngày k t ngày v a phng và nghiêm túc thc hin Thông ip 5K; thc hin xét nghim COVID-19 vào ngày
th nht.
Nhng ngi tiêm cha liu vaccine thc hin cách ly ti nhà, ni lu trú 7 ngày k t ngày v a phng, tip tc t theo
dõi sc khe trong 7 ngày tip theo và luôn thc hin Thông ip 5K; thc hin xét nghim COVID-19 vào
ngày th nht, ngày th 7 k t ngày v a phng.
Nhng ngi cha c tiêm vaccine thì thc hin cách ly 14 ngày k t ngày v a phng và tip tc t theo dõi sc khe
trong 14 ngày tip theo, nghiêm túc thc hin Thông ip 5K; thc hin xét nghim COVID-19 vào ngày th
nht, ngày th 7 và ngày th 14 k t ngày v a phng.
Nhng ngi ã tiêm vaccine hoc khi bnh COVID-19 ti nc ngoài thì vic kim tra và công nhn giy chng
nhn tiêm chng, giy xác nhn khi bnh hoc các giy t tng ng khác ca nc ngoài c thc hin theo hng dn ca
B Ngoi giao.
Theo báo cáo ca B GTVT, trong 9 tháng ca nm 2021, ã cóhn 531 triu tn hàng hóa thông qua cng
bin Vit Nam phc v phát trin kinh t-xã hi t nc. Vi vic m nhn hn 80% sn lng hàng hóa thng mi toàn cu,
vn ti bin có vai trò c bit quan trng trong chui cung ng hàng hóa. T chc Hàng hi quc t cng ã có Ngh
quyt kêu gi các quc gia thành viên coi thuyn viên là lc lng lao ng ch cht cn c u tiên di chuyn, i li
trong thi gian dch COVID-19.
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