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

P116 CHU TICH 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIIJ'A LO Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

So: /TB-UBND Cira Lô, ngày ththng 11 näm 2021 

THÔNG BAO IUIAN 
V da diem lien quan den  bnh nhân Covid-19 trên dja bàn 

T'!r ngày 27/11/2021 - 28/11/2021, thj xã Cira Là ghi nhn 02 ca nhiêm 
Covid-19 ngoài cong d6ng; Can cir Kt qua diu tra dich t ban du ciLia các bênh 
nhân; UBND thj xã CiLia Là thông báo dja diem lien quan den bnh nhân Covid-19 
trên dja bàn thj xà Cira Là nhu sau: 

1. Be nghj nhü'ng ai trng den: 
1.1. Ch Hái san - Phung Thu Thüy: TiLr ngày 13/11/2021 den 27/11/2021 

(Khung gRi tü' 7 gii den 10 gi) 

1.2. Khu we bàn hài san gn Dài tuâng niêrn liêt s9 pInring Nghi Hâi (Khôi 
Bmnh Quang): Tir 14 gi?r den 16 gi, ngày 27/11/202 1. 

2. Yêu câu: 
- Lien h ngay vi Tram y tê phung gân nhât dê dic ho tr. 
- Goi diên den du?rng day nóng và cung cap so diên thoai nhrng ngua dâ 

tiêp xiic gân vc1i mmli. 
+ Trung tam y tê thj xä Cira Là: 02383 956361 - 02383 955 477 (Khoa Kiêrn 

soát djch bênh TTYT) — 097 3586 777 (Bác s TiLt — PGD TTYT). 
+ 02386 555 666 (Trung tarn kiêrn soát Bênh tat tinh) 
+ Khai bao y tê tiuc tuyên tat t tkn' tc ' , PC-COVID, NCOVI, 

Bluezone và thiräng xuyên cp nhât tInh trang sIre khàe. 
Giao Trung tam y tê, Tram Y tê cac phung to chic giárn sat khai báo y t, 

phân '°ai  dôi ttxçing, iwng dan each ly, theo döi sire khOe theo quy dnh. 
Ban chi dao,  Trung tam Clii huy Covid-19 các phuing clii do các to truy vet, 

to Covid ciig dông khân truang rà soát, truy vet den tirng h gia dInh, phân loai di 
tung, to chic each ly, lay rnâu xét nghim theo quy djnli và thông báo den ngui 
dan, c5ng dông trên dja bàn.!. 
No'! nhumn: 
- So Y té Ngh An; 
- BCD Covid-19 thi xã; 
- IT Thi Ov - IT HDND thi xã; 
- Chü tch, PCT UBND thj xA; 
- Ban Tuvên giáo Thi üy; 
- Các phOng. ban. ngành, doii vi thj xã; 
- Trung tarn VH-TT-TT thj xã (thra tin); 
- UBND các phuông; 
- Lint VT-YT.. 

Hoãng Van Phüc 
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