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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 02 

 V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 

 

Sở Y tế Quảng Bình thông báo: 

Người từng có mặt tại các địa điểm: 

1. Người từng đến khu vực bùng binh đường Hoàng Diệu giao đường 

Trần Hưng Đạo; Ngã ba đường Hoàng Diệu giao đường Nguyễn Hữu Dật; từ 

bùng binh đường Hoàng Diệu giao đường Hà Huy tập; cuối ngõ 33, đường 

Hoàng Diệu (Phạm vi bao gồm: Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 15; cụm 4 và 5 của 

Tổ dân phố 4; cụm 1, 2 và 7 của Tổ dân phố 6) thuộc địa bàn phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới trong khoàng thời gian từ ngày 14/7/2021 đến 20/7/2021. 

2. Người từng đến, lên, xuống tàu tại ga Đồng Hới có tiếp xúc gần (dưới 

2m) với các lái xe taxi tại ga từ ngày 14/7/2021 đến 20/7/2021. 

Yêu cầu các công dân liên hệ ngay với Trung tâm Y tế, Trạm Y tế nơi cư 

trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch 

COVID-19 (0917.420.268-0912.151.559- 0941.374.288-0969.871.313) để được 

hướng dẫn. 

Khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… 

cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để 

điều trị. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thông báo đến người 

dân biết thực hiện./. 
 

          
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Sở Thông tin-Truyền thông; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh; 

- SYT các tỉnh, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Đức Cường 
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