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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 06 

 

          Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn; 

 

Căn cứ Văn bản số 2826/TB-SYT, ngày 02/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú 

Thọ về việc Thông báo khẩn số 05; nội dung văn bản nêu rõ: Theo thông tin từ 

Sở Y tế Hà Nội, tính đến 06h00’ ngày 02/10/2021, ổ dịch tại Bệnh viện Việt 

Đức đã phát hiện 20 trường hợp, bao gồm 02 nhân viên, 09 bệnh nhân, 08 người 

nhà và 01 người đưa cơm ở cổng viện. Để chủ động PCD Covid-19 trên địa bàn 

huyện; Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện thông báo và đề nghị: 

Tất cả những người dân (gồm người bệnh, người nhà người bệnh, khách 

thăm hoặc đến liên hệ công tác, những người có liên quan) đã từng đến Bệnh 

viện Việt Đức (Địa chỉ: Số 40, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể từ ngày 

15/9/2021 đến ngày 30/9/2021 (nếu có) khẩn trương, nghiêm túc thực hiện: 

- Không di chuyển khỏi nơi hiện đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người 

xung quanh; chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và thực hiện theo các 

hướng dẫn của cơ quan y tế. 

- Liên hệ ngay đến Trạm Y tế xã, thị trấn gần nhất, hoặc Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 của xã/thị trấn, hoặc Tổ Covid-19 cộng đồng ở nơi 

lưu trú để khai báo y tế và được tư vấn, hỗ trợ; hoặc 

- Gọi điện thoại đến các đường dây nóng để được tư vấn: 

+ Số điện thoại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ: 1800 9275. 

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ: 0962.956.316. 

+ Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (BS. Chử Lương Định, Trưởng khoa 

Kiểm soát dịch bệnh-HIV/AIDS; SĐT: 0983581688). 

- Thực hiện ngay khai báo y tế trực tuyến Bluezone, Vietnam Health 

Declaration (VHD) PC-COVID; theo địa chỉ https://tokhaiyte.vn/ và thường 

xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe theo quy định. 

- Chủ động thông tin đến cơ quan y tế khi phát hiện bất kỳ 02 trong các 

triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc 

mất vị giác hoặc khứu giác để áp dụng kịp thời biện pháp cách ly y tế, theo dõi 

sức khỏe, xét nghiệm phù hợp. 

2. Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện 

HỎA TỐC 

https://tokhaiyte.vn/
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 Thông báo rộng rãi THÔNG BÁO KHẨN SỐ 06 của Ban Chỉ đạo PCD 

Covid-19 huyện để người dân được biết, chủ động áp dụng các biện pháp PCD 

Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

3. UBND các xã, thị trấn  

- Khẩn trương chỉ đạo ngay hệ thống Đài Truyền thanh xã, thị trấn Thông 

báo rộng rãi THÔNG BÁO KHẨN SỐ 06 của Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 

huyện để người dân nắm bắt, chủ động áp dụng các biện pháp PCD Covid-19 

đạt hiệu quả tốt nhất. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Y tế phối hợp Khu dân cư, Tổ Covid-19 

cộng đồng (nơi lưu trú) tổ chức truy vết phân loại các đối tượng tiếp xúc (nếu 

có) để áp dụng triệt để các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe; đảm bảo 

PCD phù hợp.  

4. Trung tâm Y tế huyện 

 Phối hợp Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn 

trương truy vết, áp dụng các biện pháp cách ly y tế, hướng dẫn tự theo dõi sức 

khỏe đối với các trường hợp có liên quan, tiếp xúc gần đối tượng có nguy cơ 

(nếu có). Đồng thời báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND 

huyện, Sở Y tế theo quy định. 

Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 huyện yêu cầu/đề nghị các phòng, ban, 

ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp Ủy ban 

MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện và cơ sở tổ chức Thông báo rộng rãi 

thông tin này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân 

dân trên địa bàn biết, chung tay PCD Covid-19 đạt hiệu quả tốt nhất./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh; 

- Như trên; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT (Th. 70b). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

      PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Ngô Đức Sáu 
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