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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Kính gởi: Quý khách hàng 

 

 Căn cứ các qui định mới của các cơ quan có thẩm quyền và để đảm bảo an toàn 

sức khỏe cho người làm việc, giao dịch tại nhà ga hàng hóa SCSC, Công ty SCSC 

thông báo đối tượng được ra vào nhà ga, cụ thể như sau: 

1. Tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19 ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 trong vòng 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 

trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm ra vào nhà ga; 

2. Không được ra vào nhà ga khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, 

đau rát họng... 

Trường hợp cá nhân chưa có Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin từ cơ quan có thẩm 

quyền hoặc chưa thể hiện tiêm vắc xin trên các trang thông tin sức khỏe điện tử của nhà 

nước, công ty chủ quản lập và gởi đến SCSC bản chính có đóng dấu công ty Danh sách 

nhân viên đã tiêm vắc xin, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về thông tin đã 

cung cấp. 

Yêu cầu tất cả cá nhân ra vào nhà ga tuân thủ nghiêm qui định 5K của Bộ Y tế. 

Để việc giải quyết ra vào công ty SCSC nhanh chóng và thuận lợi, Quý khách vui 

lòng cung cấp trước Danh sách nhân viên đã tiêm vắc xin cho Đội an ninh SCSC 

(Thông tin liên hệ: ĐTDĐ số 0968188999 hoặc email vinhhq@scsc.vn).  

Thời gian thực hiện từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới. Các thông báo qui 

định đối tượng ra/vào nhà ga hàng hóa SCSC trước ngày 16/10/2021 không còn hiệu 

lực. 

 

 
Nơi nhận 

- Như trên; 
- Lưu: P. Tổng Hợp. 
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