VTV.vn - Nhiu cán b chin s, tình nguyn viên c huy ng hng dn, iu tit phng tin u ; tham gia trc
và tng cng thit b quét mã QR ti các cht.
TP à Nng hu nh ã m li tt c các hot ng kinh doanh, dch v c tm dng trong thi gian giãn các xã
hi. Tuy nhiên, thành ph vn duy trì các cht kim soát ti các ca ngõ ra vào thành ph, dù ngi dân
không phi có giy xét nghim COVID-19. My ngày nay, nhiu cht kim soát ã xy ra ùn tc do lng
ngi và phng tin tng cao.

Sau khi à Nng tr v trng thái bình thng mi vi các quy nh c ni lng, mi ngày có hn 10.000 lt
phng tin lu thông qua các cht kim soát. Trong khong t 6h-8h và 16h-19h hàng ngày là thi
gian có hin tng ùn cc b ti cht kim soát ra vào TP à Nng do nhu cu i làm ca công nhân, ngi
buôn bán tng cao.
gii quyt tình trng quá ti ti các cht, công an thành ph à Nng b trí thêm cán b chin s hng dn,
iu tit phng tin u , thành ph cng huy ng thêm tình nguyn viên ca nhiu lc lng cùng tham gia trc
cht, tng cng thit b quét mã QR ti các cht này gim ùn tc và m bo công tác phòng dch.
Theo quy nh mi, ngi dân Qung Nam vào à Nng không cn giy xét nghim nhng vn phi thc hin
khai báo y t thông qua ng dng Danang Smart City và phi xut trình giy t tùy thân, quét mã QR
chng minh bn thân không di chuyn qua các a phng khác ngoài Qung Nam, à Nng trong
vòng 14 ngày.
Ngành chc nng cng khuyn cáo ngi dân khi có nhu cu qua li gia 2 a phng à Nng - Qung Nam
nên ch ng khai báo y t in t trc nhà tránh tình trng tp trung ông ngi cùng mt thi im ti các cht
kim soát, va m bo công tác phòng chng dch va to s thông sut trong lu thông.
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

