
 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 18 
 
 

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

dân trong tỉnh Sơn La, để phục vụ công tác truy vết, tìm người đã đi/đến/ở địa 

điểm liên quan đến các mốc thời gian cụ thể như sau: 

Tìm người đến làm việc, khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại 

tầng 8, nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.  

- Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 - Thời gian: từ ngày 19/9/2021 đến ngày 30/9/2021. 

Đề nghị:  

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn, 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./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD của tỉnh (B/cáo);                                                  

- Sở Y tế Sơn La (B/cáo); 

- Tổ Thông tin, truy vết Covid-19; 

- BCĐ PCD các huyện/TP; 

- TTYT các huyện/TP; 

- Lưu: VT, PCBTN, TTGDSK. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Thị Thu Hằng 

 

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

 BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           

Số:          /TB-KSBT Sơn La, ngày 01 tháng 10 năm 2021 
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