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THÔNG BÁO 

Tìm người từ các tỉnh có dịch trở về Hưng Yên 

 theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế 
 

 

 

Kính gửi: UBND, Ban Chỉ đạo các huyện/thị xã/thành phố. 

 

Hiện nay, dịch Covid-19 có diễn biến nhanh, phức tạp tại một số tỉnh 

Miền Bắc, từ 18h ngày 29/01 đến 6h ngày 30/1: 34 ca mắc mới trong cộng đồng 

ở Hải Dương 32 ca và Quảng Ninh 02 ca. 

Thực hiện Công điện 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của 

bệnh dịch ở Việt Nam. 

Sở Y tế đề nghị BCĐ PCD các huyện, TP, TX chỉ đạo ngay các xã, 

phường, thị trấn thường xuyên cập nhật các thông tin của Bộ Y tế về truy vết 

các trường hợp nhiễm Cocvid-19 mới phát hiện tại các địa phương, trên các 

kênh thông tin đại chúng chính thức và tổ chức huy động các lực lượng phòng 

chống dịch ở địa phương và phát động nhân dân phát hiện và tự giác khai báo y 

tế đối với tất cả những trường hợp trở về từ các tỉnh có dịch Covid-19 tự giác 

cách ly tại nhà, khai báo y tế với chính quyền xã và trạm Y tế. Khi có triệu 

chứng bất thường như sốt, ho, khó thở, … cần thông báo với Trạm Y tế để 

trạm Y tế cử cán bộ y tế đến kiểm tra và chuyển đến các cơ sở y tế khám, lấy xét 

nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch, xác định người tiếp xúc gần, … 

triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, cụ thể như sau: 

1. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 726 ngày 29/01/2021 về việc 

Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tỉnh Hải Dương và Quảng 

Ninh:  

Thứ nhất, thông tin rộng rãi để người dân được biết “Những người đã 

từng đi đến, về từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 

01/01/ 2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5/1/2021 

đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo 

để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”. 

Thứ 2, chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức việc tiếp nhận thông tin 

của người dân và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một cách triệt để, thuận tiện và 

đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định. 

Thứ 3, khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện 

các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh COVID-19 và báo cáo kịp thời về Bộ Y 

tế theo quy định. 

Hỏa Tốc 



2.  Thông báo khẩn số 29 của Bộ Y tế thông báo tìm người đã từng  đến 4 

địa điểm sau: 

2.1. Ngày 23/1: Đám cưới tại số 252 khu Triều  hê, Đông Triều, Quảng 

Ninh  nhà trong ng   

2.2. Ngày 24/1: Quán Avengers Tea & Coffee, số 25 Ng  1 Hà Huy Tập, 

Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

2.3. Ngày 24/1: Quán lẩu nướng 176 cơ sở Cầu Đuống, số 25 ng  1 Hà 

Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

2.4. Ngày 24/1: Phòng trà Mạnh Cầu, Lịch Sơn Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc 

Giang 

CẦN THỰC HIỆN: 

-  iên h   ng     i    quan y tế gần nhất để đượ  tư  ấn và hỗ trợ. 

- Gọi đi n thoại đến các đường dây nóng, cung  ấp số đi n thoại những 

người đã tiếp xúc gần   i mình: 

+ 1900.9095  Bộ Y tế  

+ 0969.082.115/0949.396.115  Trung tâm  iểm soát bệnh tật Hà Nội  

+ 1800.9214  Trung tâm  iểm soát Bệnh tật Quảng Ninh  

+ 0915.522.215  Trung tâm  iểm soát Bệnh tật Bắc Giang . 

Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI 

từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; cài đặt 

ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm: 

http://www.bluezone.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Tỉnh ủy  để báo cáo ; 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  để báo cáo ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh  để báo cáo ;      

- Các Phó CT UBND tỉnh  để báo cáo ; 

- Thành viên BCĐ tỉnh  để báo cáo ;  

- Giám đốc Sở Y tế  để báo cáo ; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

             Nguyễn Quang Lâm 
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