
UY BAN NHAN DAN 
TH! XA CIYA LO 

S6: /UBND-YT 

V/v trin khai thirc hin Thông 
báo TB khân so 3678/TB-SYT 
ye da diem lien quan den bnh 

nhân COVID-19. 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Ttr do — Hmnh phñc 

Ca Lô, ngày tháng 7 narn 2021 

KInh giiri: 
- Cong an thj xy 

- UBND các phuO'ng; 
- Trung tam Y tê thj xà. 

Thirc hin Thông báo Khn s 3678/TB-SYT ngày 15/8/202 1 cüa S Y té 

Ngh An v dja dim lien quan dn bnh nhân COVID-19. UBND thj xà yCu 

câu: 

1. Cong an thj xä: Chi do t truy vt phi h9'p vó'i các phiiOng vâo cuc 

diu tra, truy vt các tnxng hç'p t1r vüng dlch  v nht là t?i  các dja diem lien 

quan dn chç dtu mi và trumg hcp FO i x Nghi Thach, huyn Nghi Lc. 

2. UBND các phin'mg: Thông báo trên các phinng tin thông tin di 

ch(ing d tAt cã ngui dan duçic bi& và lien h Trtm Y tê các phung dC duçc 

h trV (co Thông báo gi kern); Chi dxo các To truy vet, To COVID-19 cong 

dng khAn trucmg rà soát, truy vt trên dja bàn các trurng hp lien quan, to chüc 

cách ly và lAy mu xét nghim theo quy djnh. 

3. Trung tam t thj xa: T chirc giám sat, khai báo y th, phân loi dOi 

tuclng, hixóng dn cách ly, lAy mu xét nghim, theo dOi si1c khOe dung quv 

djnh. >,vL4V 

No'i nhiçIn: 

- Nhu' trên; 
- SO Y t; 
-YfThj Qy, HDNDthI x; 
- CT, cac PCT UBND thi x; 
- MTTQ thj xä và các doàn the; 
- Luu VT, YT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phuc 



UBND TTNH NGH AN (;QNG HOA xA HOI (:HU NGHIA VIET xi 
SJ V TE Dôc lap -  Tu do -  Hanli phüc 

So: 3671 /IB-SYT Ivii4n, ugn' J 1/ithig 0$  näm 2021 

THÔNG BAO M1T SO 68 
ye dia diem lien quan den bênh than COVLD-19 

Truc tinli hinh din biên Phrc tap cüa dch COVID- 19 trén c1a bin tinh 
Ngh An; Can ci,r Kêt qua diêu tra dich t ban thiu cüa các hnh nhãn: S Y tê - 

Cu quaii thirrng tnrc Ban Chi dao phông chông cljcli COVID-19 tinh Nghé An 

thông báo nhu' sau: 

Dê nghj nhfrng ai 11mg ct,i: 

1. Clix dâu rnôi: Tr ngày 31:7 — 14/8/2021: 

2. Quán Ca phê so 187, duôiig Phüng Clii Kièn, Plurd'ng H Huy Ip, IP 

\Tinh:T'r khoâng 20 gi den 21 gi ngãy 01 8:2021: 

3. Diii may Hirung Giang, dung Trãii Phii. TP Vuih. Ngh An: Tr 

khoâng 20 gi den 21 gki 30 phi.it ngay 07 8,2021: 

4 Den Hông Sun TP Vinh, NghC An hr khoang 16 giG den 18 giG nga\ 
08/8/2021; 

5. Quán Kern 'IIXJE, dia clii 211, chrnig LC Xuãn, IP Vinb. Ngh An: 

Khoáng 19 gi den 21 gi ngiiy 12/8/2021; 

6. Quán Ira Dãu, so 365 thrng Nguyen van Cu. TP Vinh. Ng1i An 

Khoáng 19 gi den 21 giu ngây 13/8/2021; 

7. Quán cit phé phô rndri, so 54, thrrng sO 1. khu dO thi md'i Vinh Titu: T'r 
Khoitng 91i00 dCn9h30 ngãy 128/2021: 

8. Quán Hoa Tuân, Dumg HO Xuitn Huung, thitnh phO Vinh: hir 11 già 

den 12 giu ngity 12 8/2021: 

- Lien h ngay vi Trtrn Y t xit. phurng gitn nhãt dé dirp'c h trp': 

- Goi diên den duô'ng day nóng vã cung cip SO din thoçu nlumg ngirô'i da 

tiCp xiic gitn vO'i rninh; 

± 1900.9095 ('Bó Y té,,) 

+ 02386.555.666 (TrungtárnK/éin sotht Bçnii 1t tfnli 

+ 093.68.37.115 (lông dcii ti 101 tr dç5ng vO kiiai bOov tê 



LTBND TINH NGH AN 
SàYTE 

C:QNG HOA xA HO! CHU NGHtA VIET NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanli pink 

NgiicAn, ngOv 15 rhthngO8 näni 2021 So: 3678 .'TB-SYT 

THONGBAOKffN S069 
v dia dim lien quan den bênh nhân COVID-19 

Tnr6c t'inh hinh din bién Phirc tap cüa dich COVID-19 trén dja ban tinh 
Ngh An; ('an cir Két qua diêu tra dich t ban dãu cüa các hnh nhân: S Y té - 
Co quan thu&ng trirc Ban ('hi dao phOng chOng djch ('OVID- 19 tinh Ngh An 
thông b áo nhr sau: 

Di nghj ii hfrng iii (1mg den: 

1. Quán Kern MIIXUE, dia chi 211, dung Lé Duân, TP Vinh, Ngh An: 

Khoáng 21h43 den 21h44 ngãy 12 82021 (din/i c/i/I?!? nç51 c/wig so 5 iy/ T/iOii,g 

bOo k/iOn sO' 68 sciii khi cl/Cu tra xOc nun/i thOng tin). 

2. Quán C'háo dinli du&ng gãn COng An Phumg Vinh Tan — thrng NgO 
Düc Kê, thãnh phO Vinh: Tr 8h den 9h ngãy 7.8.2021: 

3. Quàn bui chá bà Hanh, duô'ng HO Xuãn Huong, thtnh phô Vinh: Tir 7h 
den 8hngày 11$202U 

4. SiCu thj Big C Vinli, So 2 thrmg Tratn Phà. thànli phO Vinh: Tir 19h30 
den 20h30 ngãy 12.8:2021 

5. C'hy Däc San. phuô'ng Thu ThUv - Thi x C'U'a Là: Tii ngiv 31 den 
ngây 14S.2021: 

6. Chçr HOin. phung Nghi ThUy - Thj x (Ira Là: Tir ngáv 317 ctCn ngav 
14 8202 1; 

- Lien ht ngay vth Trim Y tC xâ, phtrà'ng gãii nhãt dC duçc h3 tro: 

- Gpi diii den dung day nóng vã cung cap sO din thoui nh&ng ngi.roi cia 
tiCp gân vi niInh 

+ 1900.9095 (B5 Yté) 

+ 02386.555.666 (Tiling tOrn ATiCrn soOt Bçnh ti tin/i,' 

+ 093.68.37. 115 (tOng clOi tic, i&i tr doug vci k/mi bcio' IC) 

- Khai bao y tC tnrc tuvCn tai https: tokhaivte.vn. N(I'(I)VI. Bluezone v 
thung xuyCn c tp ithtt tinh tring sirc khóe. 

Dê nghj Ban Chi dao  PhOng chông dich COVID-19 các huvn thãnh phO. 
thi xâ clii dao UBND cap xâ, các tO truy vet, TO ('OVID C'ng ciOng khãn tnrcrng 
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