
UY BAN NHAN DAN CONG I!OA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Till XA C11'A LO I)c lIp — Tr do — Hin1i pliIic 

S: 4'ffr/TB-UBND Cia Lô, ngày  ,(3  tháng 11 náin 2021 

THÔNG BAO KHAN 
V da aim lien quan In bnh nhân Covid-19 

_-' 

Ngày 12/11/2021, thj xä Ci:ra Là ghi nhtn 02 ca nhirn Covid-19 ngoài cong 

dng; Can cü K& qua diu tra djch t ban du cüa các bnh nhãn; UBND thj xa Cü'a 

Là thông báo dja diem lien quan dn bnh nhân Covid-19 trên da bàn thj xã Cira 

Là nhu sau: 

1. D ngh nhüng ai tirng den: 

1.1 Chcibn cá - phu?ngNghi Thüy: t1ngày 29/10/2021 dn 07/11/2021. 

1.2 Chc Quán - xâ Nghi Hoa - huyn Nghi Lc: tr ngãy 29/10/202 1 dn 

ngày 07/11/2021. 

1.3. Quán corn Anh TuyCt — D. São Narn — P. Nghi Thu khoãng 11h30 - 12h 

30 tr ngày 03/11 dn ngãy 05/11/2021. 

1.4. Quán Ph& Than - P. Nghi Thu khoâng 07h 30- 8h 30 ngày 05/11/2021. 

1.5. Khu vrc Quán Bánh MS'  L Ha - D. São Narn - P. Nghi Thu khoãng 

6h50 - 7h10 ngày 07/11/2021. 

1.6. Dam tang tai  khi 6- Phi.rng Nghi Tan tir ngày 07/11/2021 dn ngày 

09/11/2021. 

1.7. ChcHôrn - phuàngNghi Thüy: ngày 09/11/2021. 

2. YCu call: 

- Lien h ngay vOi Trjm y t phung gtn nht d duçc h trçY. 

- G9i din dn di.rng day nóng vã cung c.p s din tho?i nhung ngu'ài dâ 

tip xic gAn vâi mInh. 

+ Trung tarn y té thj xä Ccra Là: 02383 956361 - 02383 955 477 (Khoa Kim 

soát djch bnh TTYT) — 097 3586 777 (Bác s5 Tn — PGD TTYT). 

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

+ Khai báo y t tnrc tuyn tui i-lttps://tokhaivte.vn, PC-COVID, NCOVI, 

Bluezone và thurng xuyën ctp nhit tinh trng sirc khóe. 

Giao Trung tam t Trim Y té các phung t chirc giãrn sat. khai báo y 

phãn 1oi di tuçing, hung din cách ly, theo dOi sü,c khOe theo quy c1nh. 



T.L CHU T!CH 
ANH VAN PHONG 

ran Anh Tuãn 

Ban chi dao,  Trung tarn Chi buy Covid-19 các phuô'ng chi do các t truy v&. 

to Covid -1 9 cong  dng khân truo'ng rã soát, truy vet dn tirng h gia dInh, phän 

1oui di tuçng, të chii'c each ly, 1y rnu xét nghirn theo quy djnh vã thông báo dn 

ngu'i dan, cong  dng trên dja bàn.!. 

Nol n/ian: 
- SO Y t Ngh An; 
- BCD Covid-19 thi xã; 
- TI Thi iy - TI HDND thi xã; 
- ChU tjch, PCT UBND thl x; 
- Ban Tuyên giáo Till Ciy; 
- Các phOng, ban, nganh, don vi thi x; 
- Trung tarn VH-TT-TT thl xã (dua tin); 
- UBND các phuô'ng; 
- Luu VI-YT. 
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