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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 26 
Tìm người đến các địa điểm liên quan đến Bệnh nhân (BN 1199168) mới 

mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 27/11/2021 

 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai hiệu 

quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị và người dân đã đi/đến/ở địa điểm liên quan đến các mốc thời gian cụ thể 

như sau: 

TT ĐỊA ĐIỂM LIÊN QUAN MỐC THỜI GIAN 

1 

Xe khách nhà xe Đức Việt, BSK: 26B-

00811(chuyên tuyến Mường Luân-

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La)  

Khoảng từ 17h ngày 18/11/2021 

đến 6h00 ngày 19/11/2021 

2 
Cây xăng, xã Chiềng En, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 
Khoảng 6h00 ngày 19/11/2021 

3 

Gia đình anh Đèo Văn Thủy (địa chỉ: 

Bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La) 

Khoảng từ ngày 24/11/2021 đến 

13h ngày 27/11/2021 

4 

 Khu vực khám sàng lọc, khoa khám 

bệnh, bệnh viện đa khoa huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La 

Khoảng 13h00 ngày 27/11/2021 

Các địa điểm liên quan còn tiếp tục cập nhật và bổ sung 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị UBND các tỉnh liên quan, UBND các 

huyện, thành phố, các cơ quan truyền thông và các cơ quan đơn vị thông báo 

thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng  để đông đảo người dân biết và 

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

- Chủ động liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế  và được 

tư vấn, hỗ trợ.  

- Hoặc gọi điện đến đường dây nóng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh Sơn La (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 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); 
- CDC Quảng Ninh; 
- Sở Y tế (B/c); 
- Tổ Thông tin, truy vết Covid-19; 
- BCĐ PCD Covid-19 các huyện/TP; 
- TTYT các huyện/TP; 
 - Lưu: VT, PCBTN, TTGDSK. 
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