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THÔNG BÁO 

Về việc truy vết khẩn các trường hợp trở về từ vùng dịch 

 

Trước tình hình và diễn biến dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, 

Trung tâm y tế huyện Văn Lãng thông báo truy vết khẩn cấp như sau: 

1.Tất cả người dân tiếp xúc cùng trường hơp̣ Nông Thi ̣ L  điạ chỉ thôn Bó 

Chàu, xã Hoàng Văn Thu,̣ huyêṇ Văn Lãng từ ngày 29/4/2021 đến nay, Nông Thị L 

có lịch trình di chuyển như sau: 

- Sáng khoảng 18 giờ 00 ngày 29/4 lên xe Ford Huân Hương Số ĐT 

0988.322.421 (Ko nhớ biển số xe) ở Cống Chui, Núi Hiểu, Quang Châu, trên xe có 

khoảng 17 người  Trong quá trình di chuyển có 02 người xuống Meṭ, 02 xuống Chi 

Lăng, Về đến TP Laṇg Sơn có khoảng 4-5 người xuống xe không nhớ điạ điểm. 

Trên xe có khoảng 5 người về Hoàng Văn Thu.̣ Khoảng 22 giờ về đến chơ ̣đi bô ̣về 

nhà có tiếp xúc trưc̣ tiếp với chồng và 2 con. 

- Ngày 30/4/2021 có đi nhà Chi ̣Gái tên Nông Thi ̣Nhỉnh số ĐT 0332723607 

ở Song Giang, Điềm He, Văn Quan sau đó về nhà. 

- Ngày 01/5/2021 đi nhà bà ngoaị ở Còn Luông, Nhac̣ Kỳ có tiếp xúc với các 

thành viên ở nhà ngoaị, sau đó chiều quay về nhà, có tiếp xúc với 2 người. 

- Sáng 02/ 5 có tiếp xúc với 3 đứa trẻ hàng xóm xuống chơi taị nhà. 

- Khoảng 04h00 sáng ngày 03/5/2021 bêṇh nhân đươc̣ chồng chở xe máy ra 

ngã 3 Da ̣Lan, thi ̣ trấn Đồng Đăng rồi bắt xe xuống Bắc Giang, lúc đó trên xe có 

khoảng 4 người trên xe không nhớ biển số xe SĐT 0974.007.088 (nhà xe). 

2. Tất cả người dân tiếp xúc cùng trường hơp̣ Lâm Thi ̣ H  điạ chỉ thôn Thuâṇ 

Lơị, xã Hoàng Văn Thu,̣ huyêṇ Văn Lãng từ ngày 29/4/2021 đến nay, Lâm Thi ̣ H 

có lịch trình di chuyển và tiếp xúc như sau: 

- Khoảng 19giờ 30 bắt xe ở Quang Châu, Bắc Giang về đến và xuống xe ở 

Cổng Trắng đi cùng chi ̣gái vào nhà Bác lấy xe ở Ngõ 6, Cổng trắng đi xe máy về 

thẳng nhà chỉ tiếp xúc với người nhà không đi đâu. (Trên xã ford 16 chỗ có đề biển 

Hà Nôị -Tân Thanh có khoảng 16 người không nhớ biển số xe, không có số điêṇ 

thoaị nhà xe).  

- Ngày 30/4 sáng ở nhà buổi tối có đi đám ma ở thôn Nhân Hòa và có tiếp xúc 

với khoảng 10-20 người. 

- Ngày 01/5 khoảng 7 giờ 00 đi chơ ̣mua bánh mì ở quán chi ̣Hồng, Khu chơ ̣

Văn Thu.̣ 8 giờ 00 đi cùng chi ̣Haṇh về TP Laṇg Sơn, nhà chi ̣Thảo đ/c ở Ngõ 101, 
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đường Nguyêñ Du, TP Laṇg Sơn. Ở nhà chi ̣gái đến tối, 21 giờ đi xe máy về ăn ốc 

quán ốc Thế Béo Đồng Đăng. Sau đó đi xe máy về nhà. 

+ Ngày 02/5 ở nhà không tiếp xúc cùng ai 

+ Ngày 03/5 đi xe máy ra nhà Bác ở Cổng Trắng gửi sau đó bắt xe Ford Tân 

Thanh khoảng 9 giờ 00 đến 10 giờ 00 xe đi thẳng không dừng nghỉ (Không nhớ biển 

số xe).  

Tất cả mọi người, ai tiếp xúc với 2 trường hợp nêu trên Cần liên lạc ngay 

với: Trạm Y tế xã, thị trấn gần nhất để khai báo Y tế hoặc số điện thoại đường dây 

nóng 0962.641.515 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng để được hướng dẫn. 

Trạm Y tế xã, Thị trấn tham mưu BCĐ phòng chống dịch Covid-19 cùng cấp 

huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp thực hiện thần tốc truy vết, tổng hợp kết 

quả truy vết hàng ngày để gửi về khoa KSBT & HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện 

theo quy định. 

Lưu ý: Tất cả mọi người ai đã tiếp xúc với 2 trường hợp nêu trên không được 

tự ý tham gia các hoạt động cộng đồng, không tự ý đi tới cơ sở khám chữa bệnh; 

Yêu cầu các trường hợp tiếp xúc đã nêu liên lạc với cơ sở y tế gần nhất để được 

hướng dẫn giúp đỡ. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Trưởng BCĐ Phòng, chống Covid-19 huyện; 

- Các thành viên BCĐ PC Covid-19 huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- BCĐ Phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các khoa phòng, trạm y tế thuộc TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ An Hiển 
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