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Diễn Châu, ngày 25 tháng 01 năm 2022   

                 THÔNG BÁO KHẨN SỐ 59 

Về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 

 
 

Căn cứ Báo cáo kết quả điều tra truy vết các trường hợp công dân trên địa 

bàn huyện Diễn Châu có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-
2 ngày 25/01/2022, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Diễn 
Châu thông báo như sau:  

Đề nghị tất cả người dân đã đến các địa điểm và đi các phương tiện sau: 

1. Bộ phận Một cửa Công an huyện Diễn Châu (khu vực làm căn cước công 
dân) từ 06h tới 10h ngày 25/01/2022. 

- 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); 

+ 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An);  

+ 0828076567 (Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu); 

+ 0936837115 (Tổng đài trả lời tự động và khai báo y tế). 

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải và cài đặt ứng 

dụng “PC-Covid Quốc gia” thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.   

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn chỉ đạo 

các Tổ Truy vết, Tổ COVID-19 cộng đồng khẩn trương rà soát, truy vết và triển 
khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Đài Truyền 

thanh các xã, thị trấn triển khai thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn. 
Trung tâm Y tế huyện giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng, hướng dẫn cách 

ly, theo dõi sức khỏe theo quy định khi có trường hợp liên quan các địa điểm và đi 
các phương tiện nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế (bc); 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (bc); 
- CT, các PCT UBND huyện (bc); 
- Trung tâm VHTTTT, Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu:  VT, TTCH. 
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PHÓ CHỈ HUY THƯỜNG TRỰC 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Xuân Sánh 
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