Trc din bin phc tp ca dch Covid-19 ti các a phng trên c nc, à Nng ã tin hành lp các cht kim soát dch bnh ti
các ca ngõ ra vào thành ph. Thi im thành lp các cht khi dp Tt Nguyên án Tân Su 2021 cn k, các lc lng nhn
nhim v cng phi ón Tt ti các cht, gác li nim vui riêng góp cho nim vui chung ln hn: Vì mt cái Tt không
Covid-19.
Lc lng CSGT làm nhim v ti cht kim soát ng Trn i Ngha.
* Ngày 6-2, trên c s ngh ca CATP à Nng, Trng Ban ch o phòng chng dch Covid19 TP à Nng ã quyt nh thành lp các cht kim soát dch liên ngành ti các v trí ca
ngõ ra vào TP gm 14 cht. C th: ng T Quang Bu (Liên Chiu); ng Hoàng Vn Thái
(gn bãi rác Khánh Sn); ng Nguyn Tt Thành ni dài - ng dn hm Hi Vân (H. Hòa
Vang); ng 14G (chân núi Thn Tài); Quc l 14B (gn quán dê 89, H. Hòa Vang); Quc
l 1 (ngã t T Câu); Tnh l 605 (on lên núi B B); Quc l 14B (bên cnh Trm CSGT Hòa
Nhn); d án t hp du lch và gii trí Cocobay (ng Trng Sa); im cui ng Trn i Ngha (Ng
Hành Sn); bn xe Trung tâm TP; Ga à Nng; cng à Nng; ga ni a - cng hàng không
quc t à Nng.
Lc lng ti các cht này bao gm Công an TP; S Y t; lc lng quân i; phiên dch; thanh
tra giao thông; thành oàn... Cht kim soát dch liên ngành thc hin nhim v 24/24
gi, liên tc các ngày trong tun n khi có thông báo kt thúc nhim v ca Ch tch
UBND TP.
Trong mt ca trc ti cht ng T Quang Bu, i úy Nguyn Vn Hòa- i Cnh sát giao thông (CSGT) CAQ Liên Chiu a
mt nhìn v phía xa quan sát dòng xe qua li. Cùng vi 2 cht ti ng Hoàng Vn Thái (gn bãi rác Khánh Sn) và ng
Nguyn Tt Thành ni dài, ây là ca ngõ lu thông ca các tuyn xe khách phía Bc i qua trc khi vào trung tâm TP.
i úy Hòa cho bit, nhim v ca cht là dng tt c các phng tin ngoi tnh, kim tra, không b lt bt k phng tin nào ng
thi yêu cu hành khách trên xe thc hin khai báo y t. T khi trin khai n nay, cht ca anh ã dng hàng trm lt
phng tin, các lc lng khác cng ã tin hành kim tra thân nhit và lu li hành trình ca tt c mi trng hp ngoi tnh
vào à Nng.
Mt cái Tt c bit, ý thc c trách nhim ca mình, i úy Hòa cùng các các cán b, chin s (CBCS) CATP à Nng và
các lc lng khác luôn thc hin vi tinh thn trách nhim cao, nghiêm túc trong thc hin nhim v cng nh m bo các
quy nh v phòng chng dch. Lc lng thc hin nhim v ti cht t chc trc theo ca, mi ngày 3 ca, túc trc 24/24 gi ti
các cht kim soát dch. "ã có kinh nghim t t dch trc, khi nhn c quyt nh thành lp cht kim soát, anh em bt tay
vào vic ngay. Mi ngi mi phn vic c th tin hành theo "barem". Lu bt, bàn gh, ch ngh ngi… c b trí ngay lp tc",
i úy Hòa nói.
Ti ng Trn i Ngha (Q. Ng Hành Sn) i úy Hunh Thành Duy- Trm CSGT Ca ô Hòa Hi, Phòng CSGT ang dng mt
ô-tô khách t Qung Nam i vào à Nng. Sau mt hi gii thích, các hành khách trên xe trt t vào cht khai báo y t,
trong ó có nhiu khách nc ngoài. ây là cht kim soát dch tuyn ng du lch ni à Nng vi Hi An (Qung Nam) nên
lng ngi ra vào rt ông. Làm vic xuyên Tt nhng khi c hi có cm thy bun không, dù có chút chnh lòng nhng ai
cng t ra vui v vì ây không ch là nhim v mà còn là nim tin ca chính quyn và nhân dân gi gm. "Cng quen ri,
vì Tt nm nào cng trc và làm nhim v gìn gi an ninh trt t ti các im vui chi gii trí, các tuyn ng trng im v giao
thông. Lc lng v trang thì có Tt hay không Tt thì vn i làm bình thng. Có chng thì vt v hn vì phi va lo chu
toàn chuyn gia ình, va lo công tác chuyên môn m bo theo yêu cu", i úy Duy chia s.
Ngi dân nghiêm túc thc hin khai báo y t ti cht kim dch.
Trái ngc vi dòng ngi du xuân, các lc lng chc nng ti các cht kim soát dch vn thm lng thc hin nhim v. Phút
thnh thi, h li tranh th gi in thoi cho ngi thân, bn bè chúc Tt. Ln u tiên tham gia ti mt cht kim soát dch, anh
Nguyn Cao Sang, trú Q. Ng Hành Sn nhn nhim v ghi li hành trình di chuyn ca ngi dân và du khách. Anh
vui mng k, khi hay tin mình tình nguyn ng ký trc cht t ngày 29 Tt, bn bè và gia ình thng xuyên gi in, nhn
tin ng viên. Càng vui hn na khi ón nhn tình cm ca bà con khu vc quanh cht và s quan tâm ca lãnh o các
cp. "Rt nhiu oàn công tác ca thành ph và qun ã n thm và chúc Tt, lì xì cho các thành viên cht. Anh em ai
cng phn chn khi nhn c li hi thm, ng viên ân cn t lãnh o thành ph. Mi ngi u c gng làm tt nhim v m bo à Nng
bình an trc dch Covid-19", anh Sang vui v.
Theo thng kê, t ngày 10 n 16-2 (29 Tt n mng 5 Tt) các cht kim soát trên toàn TP ã dng kim tra hn 5.100 lt
phng tin gm 115 lt tàu ha, 295 mô-tô và hn 4.700 ô-tô các loi vi 21.679 lt ngi. Qua ó ã áp dng bin pháp

theo dõi y t ti nhà 284 trng hp, cách ly tp trung 1 trng hp và cách ly ti nhà, ni c trú 18 trng hp. Nhng kt qu
ban u ó ã cho thy s úng n và s cn thit khi thit lp "th trn" phòng dch Covid-19 ngay t ca ngõ vào thành ph.
à Nng ón mt cái Tt an toàn trc i dch Covid-19. ó là kt qu xng áng cho nhng con ngi ngày êm bám tr, trc
chin xuyên Tt ti các im cht. H nh nhng ngi hùng thm lng mang n mùa xuân trn vn cho nhân dân thành ph.
Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"

