
UY BAN NHAN DAN 
THIXACU'ALO 

S: /UBND-YT 

V/v trin khai thirc hin Thông 
báo Khân ye da diem lien quan 

den bënh nhân COVID-19. 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc Ip — Tii' do — Hnh phüc 

Cia Lô, ngày ththng näni 2021 

KInh gtri: 
- UBND các phuà'ng; 
- Trung tarn Y tê thj x. 

Thirc hin Thông báo Khân s 3816/TB-SYT ngây 20/8/2021: Thông hao 

s 3843/TB-SYT ngáy 21/8/2021 cüa Sâ Y té Ngh An ye da diem lien cluan 

dn bênh nhân COVID-19. UBND thi xa yêu cu: 

1. UBND các phung: Thông báo trën các phuo'ng tin thông tin dai 

chüng d tt cã ngui dan duçic bit và lien h Tram Y t các phuO'ng de duçc 

h trcY "co Thông báo gtei kern,); Chi do các To truy vet. TO COVID-I9 cong 

dng khân truo'ng rà soát, truy vt trCn dta  ban nCu cO trumg hçp lien quan. tO 

chirc cách ly và 1y mu xét nghirn theo quy djnh. 

2. Trung tarn t th x: TO chtrc giárn sat, khai hão tC. phân loai dOi 

tuçing, hu&ig dn each ly. xCt nghim. theo dOi strc khOe diing qu djnh./.)it 

No'i nhçIn: 
- Nhu trên; 
- Sö'Yth; 
- TT Thj y, HDND thl x; 
- CT, cäc PCT UBND thi x; 
- MTTQ thj xà vã các doân the; 
- Luu VT, YT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

Hoãng Van Phüc 



NT. GL&M DOC 
PHO GIAM DOC 

Trãn Minh Tue 

UBND TINH NGHE AN 
SYTE 

So: 3843 /TB-SYT 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VItT NAM 
Dc 1p - TLI do - Htnh phuic 

NghçAn,ngá)' 21 tháng08närn2021 

THONGBAOKHAN SO75 
ye dja diem lien quan den bnh nhân COVID-19 

Can cir kt qua diu tra dch t ban dAu cüa các bnh nhãn; So Y tê - C quan 
thithng trçrc Ban Chi dtophông chôngdjch Covid-19 tinh Ngh An thông báo nhu' sau: 

Dê nghj nhfi'ng ai itã tfrng itên: 

1. Ctra hang Vinmart, s 16, du&ng Lê Lqi, thành ph Vinh: hìr 18h15 dn 18h30 
ngày 18/8/2021 (ctmnh chmnh nç5i sung so 7 tçi Thông báo k/ian sO 74 ngOy 20/8/202 1 
cia S& YtéNghAn). 

2. Trinng mm non NghiPhü (cG sâ chInh), dung Trucing Van Linh, xã Nghi 
Phi, thành phô Vinh: ti1 7h15 den 15h00 ngày 14/8/2021 (bO sung ni dung sO 12 tgi 
Thông báokhán sO 71 ngày20/8/2021 cia S& Yté NghAn). 

3. Quán Ba Dithng, s 14B, du'ô'ng Nguyn Cánh Chân, thành ph Vinh: tir 5h00 
den 5h15 ngày 16/8/202 1. 

- Lien h ngay vâi Trim Y tê xà, phithng gân nhât dê ducic h trçY. 
- Gci din den dung day nóng và cung cp s din thoi nhüng ngthi dã tip 

xüc gânviminh: 
+ 1900.9095 (Bç5 Yté) 
+ 02386.555.666 (TrungtámKiem soátBçnh tqttinh) 

+093.68.37.115 (Tngctàitrá lài 4cd5ngvàkhaibáoyté) 

- Khai báo y t trxc tuyM tai https ://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone và thuìrng 
xuyên cp nh.t tInh trng src khôe. 

Dê nghi Ban Chi dao phong chông dich Covid-19 cac huyën, thanh phô, thi xà 
chi do UBND cap xã, các to truy vet, to Covid cong  dông khân trucrng râ soát, truy vet 
den trng h gia dInh, phân 1oi dôi ti.rp'ng, to chirc cách ly, lay m.0 xét nghirn theo 
quy dinh. 

Giao Trung tam Kiëm soát bnh tt tinh, Trung tam tê các huyn, thành pliO. 
thj xã triên khai thông báo den ngiii dan, cong dông trên dja bàn. To chüc giám sat, 
khai báo y tê, phân 1oti dOi tuclng, hung dan cách ly, theo dOi sirc khOe theo quy 
dnh./. 
Ncri ,ihân: 
- Nhu trén; 
- Tinh üy (b/c); 
-UBNDtinh(b/c); 
- BCD các huyn, thânh, thj (dê chi do); 
- Lãnh dao S& (de biêt); 
- BáoNgh An, DàiPTTH tinh, Cong TTDT tinh (dé 
thông tin); 
- TT KSBT Tinh (d thrc hiên); 
- TTYT các huyn, thành, thj (de thrc hin); 
- Liu: VT, NVY. 



UBND TIINH NGH AN 
SOYTE 

CONG bA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

    

S: 3816 /IB-SYT NghAn,ngày 20  tháng 08nãm2021 

THONGBAOKHAN SO74 
ye dja diem lien quan dn bnh nhân COVID-19 

Can cir kêt qua diêu tra djch t ban dâu cüa các bnh nhân; Sâ Y tê - Co 
quan thu&ng trijc Ban Chi dto phông chông d:ch  Covid-19 tinh Ngh An thông 
báo nhu sau: 

Dnghjnhüng aittãtirng din: 
1. Quán corn Manh  Oanh, xóm Cao Son, xã Nam Hirng, huyn Nam Dan, 

tinh Ngh An: t1r 6h30 den 22h00 ngày 7/8/2021 den ngày 17/8/2021. 
2. Chuyên xe 7 ch mang BKS: 37A-479.59 di tir thành phô Vinh ye thi xã 

Hoàng Mai vào lüc 17h ngây 16/8/2021 (hânh khách len xe tgi cay xáng DOt, 
p/nr&ng Quán Bàii, thânh,phO Vinh, xuOngxe tgi cOng Ba Czra, huyén Dién ChOu). 

3. Quán an sán$ dôi din truô'ng Cao däng K thut cong nghip Vit Narn - 
Han Quoc: tir 6h50 den 7h 10 các ngày 9/8/2021, 10/8/2021 vã 12/8/2021. 

4. Quán Phi Hoa Thäng, so 146, disàng Phan DInh Phüng. thành phô Vinh: 
tr 20h00 den 20h30 ngày 12/8/202 1. 

5. Bnh vin San Nhi Ngh An: phông khám Ni 5 t'r 8h den 1 1h khu vrc 
lay máu xét nghirn tang 1 khoa Khám bnh tü 8h30 den 9h00; phông khám Tai 
Müi H9ng tü 9h00 den 9h30, khu vrc ngôi ch chp Xquang khoa Chân doán hinh 
ânh): tr 9h den llh ngày 10/8/202 1. 

6. Quán tp hóa Xuân Huang, chci Ci:ra Bäc, thành phO Vinh: flu 1 lhO0 den 
11h30 ngày 17/8/2021. 

7. hang Vinmart, so 95, duO'ng Lê Lgi: tr 18h15 den 18h30 ngày 
18/8/202 1. 

8. Quán nuàc gân nhà nghi Thành DO, dixng Nguyn Du, phuO'ng Ben 
Thüy, thành phô Vinh: tr 20h den 22h ngây 03/8/2021. 

9. San bOng Ng9c Son, xã Cong Thành, huyn Yen Thành: tü 17h10 den 
18h30 ngày 6/8/2021; tir 17h30 den 18h45 ngãy 7/8/2021; tir 17h30 den I8h30 
ngây 8/8/2021; tir 17h50 den 19h00 ngày 16/8/2021. 

10. Quán ttp hóa Ba Dung, xóm NgQc Son, xã COng Thãnh, huyn Yen 
Thành: tiut 18h45 den 19h10 ngày 07/8/202 1; tr 18h45 den 19h10 ngây 08/8/2021 
tir 19h00 den 19h20 ngày 16/8/2021. 

11. Quán photo tài lieu gân cong Trueing Cao dãng K thuit cOng nghip 
Vit Narn - Han Quôc: tr 17h30 den 1 7h45 ngày 13/8/2021. 

12. Trithng rnârn non Nghi Phiut: tiur 7h15 den 15h00 ngày 14/8/202 1. 
13. Tram Y tê xâ Nghi Phiui: tiur 17h30 den 18h ngày 15/8/2021. 
- Lien h ngay vâi Trrn Y tê xã, phithng gân nhãt dé duc ho try. 



- G9i din den duing day nóng Va cung cap so din thoi nhU'ng ngui d 
tiêp xic gân vri minh: 

+ 1900.9095 (Bç Yté) 

+ 02386.555.666 (Trung tarn Kiérn sothi BçnIi t2t tiiih) 

+ 093.68.37.115 (TóngthitrO 1&itya'ç5ngvá khaibáorlé) 

- Khai báo y t trçrc tuyn tii https://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezoiic i 
thung xuyên cp nhtt tInh trng sirc khóe. 

Dê nghi Ban Chi dao phong chông dich Covid-19 cac huyCn thanh pho thi 
xa chi dao LTBND cap xã, các to truy vet, tO Covid ciig dông khân tnion rã soát, 
truy vet den tüng h gia dInh, phân 1oui dôi tuçYng, to chiLrc cách ly, lay mâu xét 
nghim theo quy djnh. 

Giao Trung tam Kiëm soát bnh tt tinh, Trung tam Y tê các huyën. thLinh 
phO, thj xã triên khai thông báo den ngui dan, cong  dông trên dja bàn. l'O ebilie 
giám sat, khai báo y té, phân loai dOi tuvng, hió'ng dn each ly, theo dOi sac khoe 
theo quy djnh./. 

T'Jo'i nhân: 
- Nhtr trn; 
- Tinh üy (b/c); 
-UBNDtinh(b/c); 
- BCD các huyn, thânh, thi (dé chi dao); 
- Lânh dao Sâ (dê biêt); 
- Báo Ngh An, Dài PTTH tthh, Cong TTDT tinh (dO 
thông tin); 
- TT KSBT Tinh (dO thijc tiiên); 
- TTYT các huyn, thành, thi (dO thisc tiiên); 
- Luit: VT,NVY. 

KT. GIAM DOC 
P1-10 GUAM DOC 
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