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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, 

nhất là taị các khu Công Nghiêp̣ tỉnh Bắc Giang Trung tâm y tế huyện Văn Lãng 

thông báo như sau: 

Tất cả người dân trên điạ bàn huyêṇ Văn Lãng có người nhà làm viêc̣ taị các 

khu Công Nghiêp̣ Tỉnh Bắc Giang đã về trong thời gian từ 28/4/2021 đến nay cần 

đến ngay cơ sở Y tế gần nhất để khai báo Y tế. Đặc biêṭ có người nhà làm viêc̣ taị 

các khu Công Nghiêp̣ ShinYoung Viêṭ Nam (thuôc̣ khu công nghiêp̣ Vân Trung); 

TNHH Hosiden Viêṭ Nam, khu công nghiêp̣ Quang Châu (huyêṇ Viêṭ Yên). 

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. 

Trân trọng cảm ơn! 

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

- Văn phòng huyện ủy;  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ PC Covid-19 huyện; 

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

- GĐ, các PGĐ; 

- Các trạm y tế, khoa phòng TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ An Hiển 
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