
TM. BAN CHI BiO 
P1-JO BAN TRV'C 

UBND THI XA CU'A LO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BCD PHONG, CHONG Doe Ip — Ty' do — Hnh phüc 

DICH COVID-19 
S: /TB-BCD Ci'ta Lô, ngày 26 tháng 8 nãm 2021 

THÔNG BAO KHAN 
V da diem lien quan dn bnh nhân Covid-19 

Ngày 23/8 dn ngày 25/8, trén dja bàn tht xã Cra Là ghi nhn 07 ca nhim 
Covid-19; Can cü Kêt qua diêu tra djch t ban dâu cüa các bnh nhãn: Ban chi do 
phOng, chông djch COVID-19 thj xà thông báo: 

Be nghj nhü'ng ai tu'ng: 
1. Dn Khoa Ni A- Lao khoa Bnh vin Da khoa Tinh Ngh An tCr ngày 

09-17/8/2021. 
2. Chç ben Ca Nghi Thüy khoáng tü 4h00' dn 7h00' ngày 12/8-17/8/2021. 
3. Chci Ga Vinh khu vçrc hang lOng, di din hang ban Ca thu rnxó'ng t1r 

3h00-6h00 ngày 12/8-17/8/202 1. 
4. Chç Horn Nghi Thüy khu virc hang trlrng, hang gà chiu ngày 17/8/2021. 
5. Dn dai l Lài Trung 2- chç Hài san Cira Là tr 16h -17h ngày 22/8/2021. 
Yêu câu: 
- Lien h ngay vOi Tram y t phuô'ng gn nht d duçc h trçY. 
- G?i din dn dung day nóng và cung cip s din thoi nhng ngui da 

tiêp xiic gân vOi minh. 
+ Trung tam y tê thj xà Ccra Là: 02383 956361 - 02383 955 477 (Khoa 

Kiêm soát dich bênh TTYT) — 097 3586 777 (Bác s Ti — PGD TTYT). 
+ 02386 555 666 (Trung tam kim soát Bnh t.t tinh) 
+ Khai báo y tê true tuyên tai 1lttps:1./okhai\te.vn,  NCOVI, Bluezone và 

thung xuyên cp nh.t tInh tring süc khOe. 
Giao Trung tam y t t chirc giám sat khai báo y t& phãn 1oti di tu'clng. 

huâng dan each ly, theo dOi sirc khOe theo quy dnh. 
BCD Covid-19 các phung chi do các t truy vt, tO Covid cong dOng 

khân tru'ong rà soát, truy vet den trng h gia dinh, phân loti dôi tucrng, to chüc 
each ly, lay mu xët nghim theo quy djnh và thông báo den ngthi dan. cong dOng 
trên dja bàn./.'- j,-- 
No'! nhân: 
- Sâ Y të Ngh An; 
- TT Thi üy - IT HDND thi x (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Thj iy; 
- Thành viên BCD Covid-19 thi xâ; 
- Cãc phOng, ban. ngành, don vi th x; 
- Trung tam VH-TT-TT thj x (du'a tin); 
- UBND các phu&ng; 
- Lu'u VT-YT. 

PHO CHU TJCH UY BAN NHAN DAN 
Hoãng Van Ph tic 
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