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THÔNG BÁO KHẨN 

Tìm ngƣời đến địa điểm liên quan đến 02 Bệnh nhân (BN1155849), 

(BN1155850) mới mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 24/11/2021 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo đến các cơ quan, đơn vị, người dân 

đã đi/đến/ở địa điểm và các mốc thời gian liên quan đến 02 Bệnh nhân (mã 

BN1155849, BN1155850) di chuyển từ Đồng Nai về Sơn La cùng với BN1107038 

(BN1107038 phát hiện mắc COVID-19 ngày 23/11/2021), như sau: 
 

TT ĐỊA ĐIỂM, PHƢƠNG TIỆN MỐC THỜI GIAN 

1 

Quán nhà Ông Cao Xuân Chiến, gần 
điểm bắt xe bus ngã 3 Mồ Côi (địa chỉ: 
tổ 4, phường Chiềng Sinh, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La) 

Khoảng 14 giờ 00 phút đến 14 
giờ 15 phút, ngày 21/11/2021 

2 
Điểm bắt xe bus ngã 3 Mồ Côi (địa chỉ: 
tổ 4, phường Chiềng Sinh, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La) 

Khoảng 14 giờ 15 phút đến 14 
giờ 30 phút, ngày 21/11/2021 

3 
 Trạm Y tế xã Chiềng Pha, huyện Thuận 
Châu, tỉnh Sơn La 

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 
21/11/2021 

(Thông báo này bổ sung thông báo số 143/TB-KSBT ngày 23/11/2021  

về các địa điểm, mốc thời gian liên quan đến BN mắc Covid-19).    

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị UBND các huyện/TP, các cơ quan 

truyền thông, các đơn vị thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

người dân biết và yêu cầu những người đã đến/ở các địa điểm, thời gian nêu trên:  

- Chủ động liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường 

dây nóng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh (SĐT: 02123.666.115 

– 0904890198) để khai báo và được tư vấn. 

- Thông báo cho những người đã tiếp xúc gần với mình thực hiện khai báo y 

tế với cơ quan y tế địa phương. 

Nhận được thông báo này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La đề nghị 

UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hơp./. 

Nơi nhận: 
- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế); 
- BCĐ PCD Covid-19  tỉnh (B/c); 
- Sở Y tế (B/c); 
- Tổ Thông tin, truy vết Covid-19; 
- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/TP; 
- Lưu: VT, PCBTN, TTGDSK. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 

 

 

Hứa Thị Thu Hằng 
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