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BÁO CÁO NHANH NGÀY 01/7/2021
Tình hình triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Thực hiện Công văn số 924/SGTVT-VTĐB ngày 04 tháng 02 năm 2020
của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện báo cáo
nhanh hàng ngày về tình hình triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) đối với lĩnh vực vận
tải hành khách trên địa bàn Thành phố,
Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây báo cáo triển khai thực hiện phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
(nCov) như sau:
I. Cập nhật thông tin người lao động của đơn vị đi nước ngoài, tham quan
du lịch nội địa liên quan đến các tỉnh, thành phố có xảy ra dịch:
Từ tháng 12/2019 đến nay, Công ty không có người lao động đi nước
ngoài, tham quan du lịch nội địa liên quan đến các tỉnh, thành phố có xảy ra
dịch.
II. Kết quả thực hiện trong ngày:
Trong ngày đơn vị đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính
phủ, của UBND Thành phố và của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh. Theo
đó:
- Duy trì treo băng rôn trước Bến xe tuyên truyền hành khách đeo khẩu
trang và thực hiện tốt công tác phòng dịch khi vào Bến xe Miền Tây, theo Văn
bản số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND Thành phố Hồ
Chí Minh.
- Duy trì bố trí các bình rửa tay sát khuẩn tại một số vị trí trong khu vực
Bến xe.
- Duy trì công tác vệ sinh bến bãi sạch sẽ.
- Tiếp nhận và triển khai văn bản của Sở GTVT các Tỉnh về việc tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Đã triển khai thực hiện văn bản số 6124/SGTVT-VTĐB ngày 15 tháng
6 năm 2021 của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện
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nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.
- Duy trì phun xịt khử khuẩn khu vực phòng chờ, nhà Ga, tay vịn cầu
thang, nhà vệ sinh, quầy bán vé… theo định kỳ.
- Đã triển khai thực hiện Thông báo số 6346/TB-SGTVT ngày 19 tháng 6
năm 2021 của Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động vận tải
hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
* Sản lượng ngày 01/7/2021 (thứ Năm):
Sản lượng đi:
+ Xe: 00
+ Khách: 00
Sản lượng đến:
+ Xe: 00
+ Khách: 00
III. Kết quả xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ: Không.
IV. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị: Không.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Sở GTVT;
- Lưu: VT.
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