UBND TỈNH SƠN LA
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 670 /TB-SYT

Sơn La, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
về lịch trình di chuyển liên quan đến trường hợp tham
dự hội nghị cùng bệnh nhân số 751
Sở Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm sau:
1. Lưu trú tại khách sạn Sky, địa chỉ 169 đường Trường Chinh – Hà Nội thời
gian từ 31/7/2020 đến 4/8/2020.
2. Hành khách đi trên chuyến xe BKS 51B-280.47. Nhà xe Mạnh Cường,
xuất bến tại bến xe Mỹ Đình đi Sơn La lúc 21h50 ngày 04/8/2020.
3. Nhà hàng Bắc Hương – huyện Vân Hồ trong khoảng thời gian từ 01 giờ
sáng đến 02h sáng ngày 05/8/2020.
4. Các cá nhân có liên quan đến các địa điểm trên yêu cầu liên hệ ngay với cơ sở y
tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ trong thời gian sớm nhất, hoặc có thể gọi theo số
điện thoại đường dây nóng: 02123.666.115 – 02123.850.201 (Trung tâm Kiểm soát
Bệnh tật tỉnh) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.
- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng
dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.
- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID- 19
tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/
5. Đề nghị chính quyền địa phương thông báo rộng rãi đến người dân, cộng
đồng trên địa bàn. Tổ chức giám sát, khai báo y tế, tổ chức cách ly theo quy định khi
có trường hợp liên quan các địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
(b/c)
- Đ/c Phạm Văn Thủy PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Phòng KGVX;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT, BCĐ.
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