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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Cua Lô, ngày tháng 8 nàm 2021 

THÔNG BAO KHAN 
ye dja diem lien quan dn bnh nhân Covid-19 

Ngày 26/8 dn ngày 28/8, trén dja bàn thj xà Cra Là ghi nhtn 13 ca nhim 
Covid-1 9; Can cir Kêt qua diêu tra djch t ban dãu cüa các bnh nhân; UBND thj 
xã Ci.ra Là thj xã thông báo: 

1. Be nghj nhüng ai tiung den: 
1.1 Chç Cay Xoài (Tan Quang) giáp ranh khi 7 Nghi Tan, sang ngây 

22/8/202 1 (tr 5h45-6h30) - Khu virc ban thjt. 

1.2. Chç Tan Lc phu'ô'ng Nghi Tan ngày 27/8/202 1 (tr 6h30-8h30). 

1.3 .Chci Bn cá Nghi Thüy tü 3h-5h hang ngày (tr ngày 14/8/2021 dn ngày 
18/8 nãm 2021)Q 

2. Yêu cu: 
- Lien h ngay vi Tram y t phithng gn nht d dugc h trg. 

- Gi din dn dithng day nóng và cung cp s din tho?i nhüng nguYi cia 

tip xiiic gn vi mInh. 

+ Trung tam y t thj xä Cira Là: 02383 956361 - 02383 955 477 (Khoa 
Kiém soát dich beth TTYT) — 097 3586 777 (Bác s Th — PGD TTYT). 

+ Khai báo y t trirc tuyên ti Https://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone và 
thung xuyen cp nht tInh trng sirc khóe. 

Giao Trung tam y t t chirc giám sat khai báo y t, phân loai  di tuqng, 
hithng dn each ly, theo dôi sirc khóe theo quy djnh. 

BCD Covid- 19 các phthng chi do các t truy vt, t Covid cong dng 
khn truang rà soát, truy vt dn tñng h gia dInh, phân 1oi di tuçmg, to chüc 
cách ly, 1y mu xét ng1im theo quy djnh và thông báo dn nguôi dan, cong dng 
trén dja bàn./. 
No'i n/ian: 
- SYtêNghAn; 
- TT Thj ty - TT HDND thj xã (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Thj üy; 
- Thành viên BCD Covid-19 thi xä; 
- Các phOng, ban, nganh, don vj thj xA; 
- Trung tam VH-TT-TT thj xA (dua tin); 
- UBND các phung; 
- Liru VT-YT. 

Hoàng Van Phuc 
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