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- BCD Covid-19 thi xã; 
- TT Thi üy - TI HDND thi xã; 
- Chü tich, PCI UBND thi xâ; 
- Ban Tuyên giáo Thj Uy; 
- Các phOng, ban, ngành, don vi thi xã; 
- Trung tarn VH-TT-TT th xa (du'a tin); 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phác 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TH! XA CU'A LO Dc 1p — Tii' do — Htnh phüc 

Ci'a Lô, ngày tháng 11 na/n 2021 

THÔNG BAO KHAN 
Vê dja dim lien quan den bn1i nhãn Covid-19 

Tü ngày 12/11/2021 - 13/11/2021 , thj xã Ci:ra Là ghi nhn 03 ca nhim 
Covid-19 ngoài cong dông; Can cir Kêt qua diêu tra djch t ban dâu cüa các bnh 
nhân; UBND thj xã Cira Là thông báo dja diem lien quan den bnh nhân Covid-19 
ti-en dia bàn thi xa Ci:ra Là nhu sau: 

1. Be ngh nhü'ng ai tü'ng dan: 
1.1 Chç ben cá - phuàng Nghi ThCiy: khoáng 3h30 — 6h30 tü ngày 

29/10/2021 dên06/11/2021 vàcácngày09/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021. 
1.2 Dam tang khi 6 phuing Nghi Tan: các ngày 06/11/202 1, 07/11/2021. 

08/11/2021, 10/11/2021. 

2. Yêu câu: 
- Lien h ngay vâi Trm y th phung gAn nht d dirçic h6 trcY. 
- Gçi din den dumg day nóng và cung cap so din thoai nhu'ng ngui dã 

tiêp xiic gân vO'i rnInh. 
+ Trung tam y tê thj xä Ccra Là: 02383 956361 - 02383 955 477 (Khoa Kiêm 

soát djch bnh TTYT) —097 3586 777 (Bác sS' Ti — PGD TTYT). 
+ 02386 555 666 (Trung tarn kiêm seat Bnh tt tinh) 
+ Khai báo y tê trrc tuyên tai  Https://tokhaivte.vn, PC-COVID, NCOVI. 

Bluezone và thung xuyên cp nht tInh trng src khóe. 
Giao Trung tam y tê, Tram Y te các phung to chü'c giám sat khai báo y te, 

phân loai dôi tung, hung dn cách ly, theo dOi sue khóe thee quy dnh. 
Ban chi dao, Trung tam Chi huy Covid-19 các phu'à'ng chi do cãc tO truy vet. 

to Covid cong  dông khân trucrng rà seat, truy vet den ti1ng h gia dinh, phãn lea1 dOi 
tuqng, tO chtrc cách ly, lay mu xét nghirn theo quy djnh và thông báo den ngui 
dan, cong  dong trén dja 

So: /TB-UBND 
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