Bắt đầu thực hiện quy định phòng dịch mới trong giao thông liên tỉnh
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Từ 0:00 ngày 21/10/2021, tại Ucraina đã bắt đầu áp dụng quy định mới trong hoạt động giao
thông, với mục đích hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19. Theo Nghị định 11/10 của
Chính phủ Ucraina, hoạt động chuyên chở hành khách liên tỉnh thành ở vùng Vàng, vùng Cam
và vùng Đỏ sẽ bị hạn chế một phần.

Quy định mới được áp dụng trong phạm vi toàn quốc, đối với giao thông đường bộ, đường sắt
và đường không liên tỉnh. Theo đó, tất cả nhân viên điều khiển, phục vụ trên phương tiện đường
dài và hành khách cần phải có chứng nhận đã tiêm chủng ngừa Covid-19 đầy đủ (đối với vùng
Vàng, chấp nhận chứng nhận tiêm một liều vắc xin đầu tiên). Chứng nhận này có thể ở dạng
điện tử (trong ứng dụng di động Diya), hoặc dạng in giấy có chữ ký của bác sỹ và con dấu của
cơ sở y tế.

Chứng nhận tiêm chủng có thể thay thế bằng kết quả xét nghiệm âm tính PCR, hoặc test nhanh
phát hiện kháng nguyên đối với virus SARS-CoV-2, làm trong vòng 72 giờ cuối.

Quy định trên đây không áp dụng đối với trẻ em dưới 18 tuổi. Nhưng trẻ vị thành niên từ 12-18
tuổi bắt buộc phải đeo khẩu trang khi có mặt tại các địa điểm công cộng.
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Quy định mới cũng không áp dụng đối với giao thông nội đô và nội tỉnh.

Công tác kiểm tra việc thực hiện quy định mới được giao cho Cơ quan quản lý tiêu dùng, Trung
tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương và Cảnh sát tuần tra.

Quốc Thành. Theo Liga.
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