
UBND HUYỆN v ụ  BẢN 
BCĐ PHÒNG, CHỎNG DỊCH COVĨD-19

Số:^^/B C Đ Vụ Bản, ngày 26 tháng 11 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

V/v tìm người liên quan đến địa điểm ca mắc 
COVID-19 tại bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định

Kính gửi: BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19 các xã, thị trấn

Ngày 26/11/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện nhận 
đươc Thông báo khẩn số 1149/TB-TTKSBT ngày 25/11/2021 của Trung tâm kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Nam Định về việc tìm nguời liên quan đến các địa điểm ca mắc 
COVID-19 tại bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định (có thông báo và chi tiết hành 
trình kèm theo).

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện yêu cầu Trung 
tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 
các xã, thị trấn:

1 .Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời điều tra rà 
soát đề nghị những người có liên quan đến các địa điểm trong thời gian (có trong 
thông báo đính kèm) liên hệ ngay Trạm Y tế các xã, thị trấn hoặc cơ quan y tế gần 
nhất để được hỗ trợ tư vấn.

2. Báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống dịch COVID -19 của 
huyện (qua Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện).

Yêu cầu r  7 đạo phòng, chống dịch COVID -19 các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh Nam Định;
- Thuồng trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 huyện;
- Như trên;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.YT

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đỗ Văn Kỳ



CỌNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do « Hạnh phúc

S ở  Y T Ê  N A M  Đ ỊN H  
TRUNG TÂM KIỀM SOÁT BỆNH TẬT

S ố :/ m  /T B -T T K S B T  Nam Định, ngày 2s tháng I I  năm 202ỉ

khẩn
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THÔNG BÁO KHẢN
quan đến các địa điểm ca mắc Covid 19

tai Bệnh Viện Phu Sản tỉnh Nam Đinh

Trong thời gian vừa qua tại Bệnh viện Phụ sản tinh Nam Định đă ghi nhận 
4 trường hợp nghiễm SARS -  CoV -2 là Sinh viên thực tập, Sản phụ và cán bộ
Y tế tại bệnh viện.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tinh Nam Đinh thông báo những người đến 
bệnh viện Phụ sản tinh Nam Định từ ngày 13/11/2021 đến 17h ngày 24/11/2021.

Thực hiện các biện pháp cụ thế như sau:
- Tự cách ly, hạn chế tiếp xúc với người khác, gọi điện thoại đến Trạm Y 

tế gần nhất;
- Gợi điện thoại đến đường dây nóng: 0393.135.11.3;
- Thực hiện khai báo V tế trực tuyến PC-Covid để được cảnh báo nguy cơ 

lây nhiễm COV1D-19.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định kính đề nghị Sờ Thông tin 

và Truyền thông, cổng Thông tin điện tử tỉnh Nam Định thông báo đến toàn thể 
nhân dân trong tỉnh được biết và thực h

Noi nhộn:
-  TT . Tinh ủ y  (báo cảo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ PC dịch COVÍD-19 tỉnh (báo cảo);
- Các sờ, ngành, đoàn thể cấp tinh;
- BCĐ PC dịch COVĨD-19 các huyện, thành phổ;
- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn;
- Sở Y tể;
- Các dơn vị V tế trực thuộc Sớ Y tế;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: V ĩ, KSBTN.


