Xử lý nghiêm hành khách nhập cảnh khai báo y tế gian dối, kể cả người nước ngoài
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- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đã thống nhất yêu cầu tất cả
trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam đều phải khai báo y tế bắt buộc, kể cả người nước
ngoài vào Việt Nam mà khai báo y tế không đúng cũng phải chịu các hình thức xử phạt…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp sáng 11-3 (Ảnh: VGP)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng nay (11-3)
dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo, các đại biểu
đã thống nhất một số biện pháp mạnh để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập trong bối
cảnh mới.

Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất phải kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào
Việt Nam. Cụ thể, tất cả trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả người Việt Nam và
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người nước ngoài) đều phải khai báo y tế bắt buộc. Nếu khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với người ngước ngoài, đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, công dân nước ngoài nhập
cảnh vào Việt Nam vừa phải tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế, vừa phải tuân thủ pháp
luật Việt Nam.

Nếu người nước ngoài vào Việt Nam mà khai báo y tế bắt buộc không đúng, theo quy định của
Việt Nam về kiểm soát dịch bệnh thì sẽ phải chịu các hình thức xử phạt hành chính, thậm chí
trường hợp gây hậu quả lây nhiễm trong cộng đồng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Về giao thông, để ngăn chặn dịch bệnh, các đại biểu thống nhất đối với các hãng hàng không
của Việt Nam quy định bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang từ khi ngồi trên máy bay cho
đến khi đã vào Việt Nam và làm thủ tục nhập cảnh phải đeo khẩu trang.
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Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Đối với các hãng hàng không nước ngoài, chúng ta có khuyến nghị mạnh mẽ. Khi hành khách
đã vào cảng hàng không làm thủ tục nhập cảnh thì bắt buộc phải đeo khẩu trang. Các cảng
hàng không sẽ phát khẩu trang miễn phí cho hành khách.

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp quản lý chặt chẽ khách quá cảnh tại Việt Nam, yêu cầu
các cảng hàng không quốc tế bố trí khu riêng phục vụ cho khách quá cảnh.

Trong thời gian chờ bay, hành khách nếu thuộc diện nghi ngờ, tuổi cao có bệnh nền, người có
triệu chứng lâm sàng, dịch tễ… thì tuyệt đối không được nhập cảnh. Các trường hợp còn lại
muốn nhập cảnh thì phải khai báo y tế bắt buộc.

Một nội dung đáng chú ý khác được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chỉ
đạo là tiếp tục kiên định thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Đặc biệt, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn về giảm mật độ cách ly, theo đó người đang cách ly
tập trung, sau 3 ngày cách ly tập trung đã xét nghiệm âm tính thì có thể chuyển về cách ly tại
cộng đồng và giám sát chặt chẽ, đồng thời tiến hành lập hồ sơ sức khoẻ điện tử; giao trách
nhiệm cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo kiểm tra, giám sát người cách ly tại nhà...

Theo An ninh Thủ đô.
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