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Kính gửi:  Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển 

Ngày 19/02/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phát hành văn bản số 4204/Add.2 
về Tuyên bố chung IMO-WHO về việc ứng phó với sự bùng phát COVID-19. Tổng Giám đốc 
WHO và Tổng Thư ký IMO đã cùng ban hành tuyên bố này ngày 13/02/2020 với mục đích hỗ 
trợ các quốc gia trong việc đảm bảo các biện pháp y tế được thực hiện theo cách giảm thiểu sự 
can thiệp không cần thiết vào giao thông và thương mại quốc tế. 

Chúng tôi xin gửi các Quý Đơn vị nguyên bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt Thông 
báo số 4204/Add.2 của IMO. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo kỹ thuật tàu biển 
của Cổng thông tin điện tử Cục ĐKVN: http://www.vr.org.vn.  

Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Phòng Tàu biển 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 24 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +84 24 37684722 
Thư điện tử: taubien@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn   
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;    - Các chi cục đăng kiểm; 
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;  - Lưu TB./. 
- Trung tâm VRQC, TH; 
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Gửi:  Tất cả các quốc gia thành viên IMO 

Liên hợp quốc và các tổ chức chuyên môn 
Các tổ chức quốc tế 
Các tổ chức phi chính phủ có vai trò tham vấn cho IMO 
 

 

Nội dung: Tuyên bố chung IMO-WHO về việc ứng phó với sự bùng phát COVID-19 
 
 
Tổng Giám đốc WHO và Tổng Thư ký IMO đã cùng ban hành tuyên bố đính kèm để hỗ 
trợ các quốc gia trong việc đảm bảo các biện pháp y tế được thực hiện theo cách giảm 
thiểu sự can thiệp không cần thiết vào giao thông và thương mại quốc tế. 
 
Các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế được khuyến khích phổ biến tuyên bố 
chung này càng rộng rãi càng tốt. 

*** 



PHỤ LỤC 
 

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI     TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ 
 

Tuyên bố chung về việc ứng phó với sự bùng phát COVID-19 
- Ngày 13 tháng 2 năm 2020 - 

 
Vào ngày 31/12/2019, đợt bùng phát đầu tiên của vi rút corona chủng mới (COVID-19), 
nay đã được biết đến trên phạm toàn cầu, đã được báo cáo tại thành phố Vũ Hán, tỉnh 
Hồ Bắc của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 09/01/2020, các nhà chức trách 
Trung Quốc đã thông báo trên các phương tiện truyền thông rằng nguyên nhân gây ra 
bệnh viêm phổi do vi rút này ban đầu được xác định là một loại vi rút corona chủng mới, 
khác với bất kỳ loại vi rút corona nào đối với con người  đã được phát hiện cho đến nay. 
Theo khuyến cáo của Ủy ban Khẩn cấp được triệu tập theo Quy định Y tế quốc tế (IHR) 
(2005) vào ngày 30/01/2020, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố 
sự bùng phát của COVID-19 là Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu (PHEIC) và đã ban 
hành bộ Khuyến nghị tạm thời. 
WHO đang hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, chính phủ và đối tác toàn cầu để nhanh 
chóng mở rộng kiến thức khoa học về loại vi rút mới này, để theo dõi sự lây lan và độc 
lực của vi rút, đưa ra khuyến nghị cho các quốc gia và cộng đồng toàn cầu về các biện 
pháp bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này. Dựa trên các khuyến 
nghị do WHO phát triển, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ban hành Thông báo số 
4204 ngày 31/01/2020 để cung cấp thông tin và hướng dẫn về các biện pháp phòng 
ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro cho thuyền viên, hành khách và những người khác trên tàu 
từ vi rút corona chủng mới (COVID-19). 
Theo khuyến cáo của Ủy ban Khẩn cấp, Tổng Giám đốc WHO đã không khuyến nghị bất 
kỳ hạn chế đi lại hoặc thương mại nào. Các quốc gia đang đẩy mạnh các nỗ lực của họ 
phù hợp với các khuyến nghị của WHO về sự chuẩn bị và ứng phó với rủi ro sức khỏe 
cộng đồng này. Đồng thời, các biện pháp bổ sung đang được các nước áp dụng, từ việc 
chậm cho tàu rời cảng hoặc từ chối tàu nhập cảnh, có thể gây gián đoạn nghiêm trọng 
giao thông hàng hải quốc tế, đặc biệt ảnh hưởng đến tàu, thuyền viên, hành khách và 
hàng hóa của của tàu. 
WHO đang hợp tác chặt chẽ với IMO và các đối tác khác để hỗ trợ các quốc gia trong 
việc đảm bảo các biện pháp y tế được thực hiện theo cách giảm thiểu sự can thiệp không 
cần thiết đối với giao thông và thương mại quốc tế. 
Liên quan đến nội dung nêu trên, WHO và IMO kêu gọi tất cả các quốc gia tôn trọng các 
yêu cầu “miễn dịch” (free pratique) cho các tàu (IHR (2005) Điều 28) và các nguyên tắc 
chăm sóc đúng đắn cho tất cả khách du lịch, phòng ngừa sự chậm trễ không cần thiết 
cho tàu, người và tài sản trên tàu, trong khi thừa nhận sự cần thiết phải ngăn chặn sự 
phát tánhoặc lây lan của bệnh. 
Các quốc gia thành viên của IHR đã cam kết cung cấp ứng phó về sức khỏe cộng đồng 
đối với sự lây lan bệnh trên phạm vi quốc tế “theo những cách tương xứng và hạn chế 
các rủi ro sức khỏe cộng đồng, và tránh sự can thiệp không cần thiết vào giao thông 
quốc tế và thương mại”. Hơn nữa, Công ước của IMO về Tạo thuận lợi cho Giao thông 
hàng hải (thường được gọi là "Công ước FAL") tuyên bố rằng các quốc gia không là 
thành viên IHR sẽ nỗ lực áp dụng IHR cho vận tải biển quốc tế. 
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Theo đó, các biện pháp can thiệp vào giao thông hàng hải quốc tế phải tuân theo các quy 
định của IHR (2005), bao gồm các yêu cầu cụ thể được nêu trong Điều 43. Ngoài ra, điều 
cần thiết là các quốc gia thành viên phải thực hiện IHR với sự tôn trọng hoàn toàn phẩm 
giá, quyền con người và quyền tự do cơ bản của mọi người, như đã nêu trong Điều 3(1). 
Các nguyên tắc tránh các hạn chế hoặc làm chậm trễ không cần thiết việc nhập cảng của 
tàu, người và tài sản trên tàu cũng được thể hiện tại Điều I, Điều V và phần 6 trong phụ 
lục của Công ước FAL. Các quy định của IHR và IMO phải được áp dụng một cách nhất 
quán để bảo đảm các mục tiêu chung của của các quy định này. 
Đặc biệt, các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch, quốc gia có 
cảng và các thể chế kiểm soát, các công ty và thuyền trưởng cần hợp tác, trong bối cảnh 
dịch bệnh hiện nay, để đảm bảo khi thích hợp, hành khách có thể được lên, rời tàu, hoạt 
động hàng hóa có thể thực hiện, tàu có thể vào, rời nhà máy để sửa chữa và kiểm tra, 
các đồ dự trữ và vật tư có thể được cung ứng cho tàu, tàu có thể trao đổi thuyền viên. 
Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Hàng hải quốc tế sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ các quốc 
gia và ngành hàng hải trong việc đối phó với những thách thức đối với vận tải biển do sự 
bùng phát của vi rút corona mới hiện nay. 
 
 

Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới 

Kitack Lim 
Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế 
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 Circular Letter No.4204/Add.2 
 21 February 2020 

 
To: All IMO Member States 

United Nations and specialized agencies 
Intergovernmental organizations 
Non-governmental organizations in consultative status with IMO 

 
Subject: Joint Statement IMO-WHO on the Response to the COVID-19 Outbreak 
 
The Director-General of WHO and the Secretary-General of IMO have jointly issued the 
attached statement to assist States in ensuring that health measures are implemented in ways 
that minimize unnecessary interference with international traffic and trade. 
 
Member States and international organizations are encouraged to disseminate this joint 
statement as widely as possible. 
 
 

*** 
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