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THÔNG BÁO KHẨN
Tìm người liên quan đến các địa điểm có ca mắc Covid-19
trên địa bàn huyện Giao Thuỷ
Từ ngày 06/11 đến sáng ngày 15/11/2021, trên địa bàn huyện Giao Thuỷ đã ghi
nhận 171 ca dương tính liên quan đến ổ dịch tại xã Hồng Thuận, trong đó 158 ca trên
địa bàn xã Hồng Thuận, 02 ca trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng, 01 ca trên địa bàn xã
Bình Hoà, 08 ca trên địa bàn xã Giao Lạc và 02 ca trên địa bàn xã Giao Thanh. Đây là
ổ dịch phức tạp, hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu, phát sinh nhanh, có
liên quan đến nhiều người, nhiều địa phương trên địa bàn toàn huyện.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
Giao Thuỷ, vì sức khoẻ và tính mạng của nhân dân, UBND huyện yêu cầu:
* Các công dân trên địa bàn huyện Giao Thuỷ hạn chế tiếp xúc; hạn chế đi lại,
đi ra khỏi địa bàn cư trú; khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất vị giác,… cần báo
ngay cho cơ quan y tế của địa phương để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
* Người có tiếp xúc, hoặc có liên quan đến người tiếp xúc với các ca dương
tính (được phát hiện ngày 06 – 15/11/2021 trên địa bàn huyện) từ ngày 31/10 đến
15/11/2021 liên hệ ngay với Cơ quan y tế địa phương để thực hiện khai báo y tế và
được tư vấn hỗ trợ, xét nghiệm COVID-19 theo quy định.
* Các công dân có đi/đến các địa điểm đã được thông báo tại Thông báo số
234/TB-UBND ngày 08/11/2021; Thông báo số 235/TB-UBND ngày 10/11/2021 và
Thông báo số 237/TB-UBND ngày 12/11/2021, Thông báo số 240/TB-UBND ngày
13/11/2021 của UBND huyện Giao Thuỷ hoặc có tiếp xúc với các ca dương tính liên
hệ ngay với Cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ.
* Các công dân có đi/đến các địa điểm dưới đây hoặc có tiếp xúc với các ca
dương tính liên hệ ngay với Cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư
vấn hỗ trợ:
1. Quán ăn sáng chị Hải – xóm 5, xã Giao Lạc (gần trường Mầm non Giao Lạc).
Thời gian: Buổi sáng ngày 09/11/2021.
2. Hàng sửa xe máy anh Độ – xóm Thanh Long, xã Giao Thanh (gần cây xăng
khu vực cầu Quốc phòng hay còn gọi là cầu Đa khoa).
Thời gian: Từ ngày 01/11 đến ngày 14/11/2021.
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3. Đám hiếu bà Trần Thị Muôn (tức Chử) - xóm 15, xã Hồng Thuận.
Thời gian: Các ngày 05 và 06/11/2021.
Số điện thoại liên hệ tư vấn, hỗ trợ: 0915303158./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch các xã, thị trấn;
- Trung tâm VHTT&TT huyện;
- Đăng tải trên Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Quang Huy

