
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ Y TẾ 

Số:           /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày         tháng        năm 2021 

 

THÔNG BÁO KHẨN 

về các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 

 

Thực hiện thông báo khẩn số 31 của Bộ Y tế về các địa điểm liên quan 

đến bệnh nhân COVID-19; Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các trường hợp đến những địa điểm sau: 

1. Ngày 28/1 (từ 7h30-8h00): Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, Thị trấn 

Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (gần chợ Diêm Điền); 

2. Ngày 28/1 (từ 8h00-8h30): Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân phố số 

8, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

 Đề nghị các công dân đã đến các địa điểm theo thời gian nêu trên: 

 - Liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; 

- Gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã 

tiếp xúc gần với mình; 

+ 1900.9095 (Bộ Y tế) 

+ 0912.330.451 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh) 

- 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 

COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn/ 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố, thị xã triển khai thông báo đến người dân, cộng đồng trên địa bàn. Tổ chức 

giám sát, khai báo y tế, tổ chức cách ly theo quy định khi có trường hợp liên 

quan các địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo PC dịch COVID-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Trung tâm KSBT tỉnh (t/h); 

- TTYT các huyện, thành, thị (t/h); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Tuệ 
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