
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CU'A LO Dc Ip — Ty' do — Hinh phñc 

So: /TB-UBND Czta Ló, ngày 31 tháng 8 nàm 2021 

THÔNG BAO KHAN 
Vê dla  diem lien quan den bnh nhãn Covid-19 

Ngày 29/8 den ngày 30/8/202 1, trén dja bàn thj xâ Cüa Lô ghi nhn 07 nhim 

Covid-19; Can cir Kêt qua diu tra djch t ban dâu cüa các bnh nhân; UBND thj xã 

Ciira Là thông báo: 

1. ljê ngh nhfrng ai tung den: 

1.1 Cira hang din may Toân Câu, so 111 du'ng Nguyen Xi ngày 16/8/2021, 

17/8/2021, 19/8/2021. 

1.2 ChG Hái san phu'rng Thu Thüy, hang rau ngày 1 8/8/2021 (t1r 7h00-8h00). 

1.3 Dim ban rau, Cu, qua hai ben duO'ng Mai Linh phuO'ng Thu Thüy ngày 

18/8/2021 (khoáng 13h). 

1.4 Chçi Nghi Huo'ng hang chanh, hang düa ngày 18/8/2021 (khoâng 1 6h). 

1.5 Chci Horn phithng Nghi Thüy ngày 18/8/202 1 (khoáng 17h00). 

1.6 Cira hang ban gio khi Diên Biên (khOi 10 cu) phu'mg Nghi Humg (gân 

dithng72m)ngày 18/8/2021 (tr 17h00-18h00). 

1.7 Siêu thj Phàc Lc 1, Phñc Lôc 2 phu'ng Nghi Hu'ccng ngày 18/8/2021 (t111 

20h-2 1 h). 

2. Yêu cãu: 

- Lien h ngay vi Tram y té phuO'ng gân nhât dê du'gc h trY. 

- G9i din dn du'Ong day nóng và cung cp s din thoui nhU'ng ngu'i dã 

tiêp xñc gân vri rnInh. 

+ Trung tam y t thj xã Cira Là: 02383 956361 - 02383 955 477 (Khoa Kiêm 

soát djch bnh TTYT) — 097 3586 777 (Bác s T — PGD TTYT). 

+ 02386 555 666 (Trung tarn kiêm soát Bnh tt tinh) 

+ Khai báo y tê trirc tuyên ti Https://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone và 

thLthng xuyên cp nht tInh trçing sirc khóe. 



Giao Trung tam y t t chirc giám sat khai báo y t, phân loai di tu'png, 

hrnng dn cách ly, theo dOi sirc khóe theo quy djnh. 

BCD Covid-19 các phrnmg chi dto các t truy vet, to Covid cong dOng khân 

trinmg rà soát, truy vt dn t1mg h gia dInh, phân loai &i tuçing, t chüc cách ly, 

1y mu xét nghim theo quy djnh và thông báo dn nguñ dan, cong dng trên dja 

bàn.!. 

Noi nhân: 
- Si Y tê Ngh An; 
- BCD Covid-19 thj xã; 
- TT Thi üy - TT HDND thi xä; 
- Ban Tuyên giáo Thj ñy; 
- Các phOng, ban, nganh, dan vj thj xâ; 
- Trung tam VH-TT-TT thi xã (dua tin); 
- UBND các phuong; 
- Liru VT-Y

, 
 

UBND THI XA CIA LO 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TCH 

Hoàng Van Phác 
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