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THÔNG BÁO KHẨN 

Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số BN 1146763 

 

 Căn cứ báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về trường hợp 

Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 có mã số ca bệnh BN 1146763 và kết quả 

rà soát người liên quan đến ca mắc COVID-19 trên. Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 

thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 BN1146763 

được công bố ngày 24/11/2021 tại tỉnh Bắc Kạn, như sau: 

1. Khoảng 13h00 Ngày 20/11/2021 đi xe khách Trường Kỳ (không nhớ 

biển số xe) tại Cầu Sập, Đồng Nai, trên xe có khoảng 20 người. 

2. Khoảng 18h ngày 20/11/2021 tại quán tỉnh Bình Thuận (không nhớ tên 

quán), trong lúc ăn cơm khoảng 20 phút có ngồi cùng 06 người (không có địa 

chỉ). 

3. Khoảng 6h ngày 21/11/2021 tại quán phở ở Huế (không nhớ địa chỉ). 

4. Khoảng 12h ngày 21/11/2021 tại quán ăn tỉnh Thanh Hóa (không nhớ 

địa chỉ). 

5. Khoảng 20h – 21h ngày 21/11/2021 tại Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội khu 

phòng chờ và phòng bán vé.  

6. Khoảng 21h ngày 21/11/2021 Xe tắc xi (Không nhớ hãng và biển số 

xe) chở đến Nhà nghỉ Bảo Ngọc II – Đội 6, Thôn Bầu – Đông Anh – Hà Nội. 

7. Khoảng 22h ngày 21/11/2021 đến 5h00 ngày 22/11/2021 tại Nhà nghỉ 

Bảo Ngọc II – Đội 6, Thôn Bầu – Đông Anh – Hà Nội.(Bệnh nhân ở phòng số 

303) tại nhà nghỉ công dân có tiếp xúc với lễ tân, trong quá trình tiếp xúc 

không đeo khẩu trang. 

8. Khoảng 5h ngày 22/11/2021, xe ôm chở bệnh nhân từ nhà nghỉ Bảo 

Ngọc II – Đội 6, Thôn Bầu – Đông Anh – Hà Nội (không nhớ biển số xe) đến 

bến xe Nam Thăng Long – Hà Nội. 

9. Hành khách đi xe khách Thái Tuyên biển kiểm soát 29B.20193 từ Hà 

Nội về Na Rì (SĐT nhà xe 0949271666). 

10. Khoảng 8h00’ ngày 22/11/2021 tại Nhà hàng Chung Thúy thôn Bản 

Tèng – Thị trấn Đồng Tâm – Chợ Mới – Bắc Kạn. Bệnh nhân tiếp xúc với chủ 

quán khoảng cách 02m, cả hai không đeo khẩu trang.  

11. Hành khách đi xe khách Thái Tuyên biển kiểm soát 29B.20193 từ Chợ 

Mới về Na Rì.(SĐT nhà xe 0949271666): có 02 công dân ở xã Quang Phong, 

03 công dân ở xã Kim Lư, 01 công dân xã Cường Lợi, 01 công dân xuống xe 

tại đường tròn Thế giới di động huyện Na Rì. 

HỎA TỐC 



 

 

12. Khoảng 12h20’ ngày 22/11/2021 đến 24h00 ngày 23/11/2021 tại Trạm 

Y tế xã Kim Lư huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. 

Đề nghị những người có mặt tại các địa điểm trên liên hệ ngay với Trạm 

Y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế 

Bắc Kạn số 0966. 671. 919 hoặc điện thoại của Khoa phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn số 0915. 008. 737 để được 

hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. 

Với nội dung thông báo trên, Sở Y tế đề nghị các Sở, ban ngành, địa 

phương phối hợp thông báo đến người dân biết thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   

Gửi bản điện tử: 
- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, TP; 

- Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH Bắc Kạn; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Vi Duy Tuyến 

 


		tuyenvd.pn@backan.gov.vn
	2021-11-24T17:01:48+0700


		2021-11-24T19:53:11+0700


		2021-11-24T19:53:27+0700


		soyte@backan.gov.vn
	2021-11-24T19:54:03+0700




