
 

 

UBND HUYỆN TÂN UYÊN 
BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19 

 
Số:       /TB-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Uyên, ngày  07  tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KHẨN 

Tìm người đến các cơ sở Bệnh viện K  

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Uyên thông báo khẩn tìm 

người đã đến các cơ sở của Bệnh viện K như sau: 

Tất cả các công dân đang cư trú, lưu trú trên địa bàn huyện Tân Uyên đã đến 

các cơ sở của Bệnh viện K (bao gồm cơ sở 1, số 43 Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn 

Kiếm; cơ sở 2 tại Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì; cơ sở 3, số 30 Cầu Bươu, Tân 

Triều, Thanh Trì, Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 14/4/2021 đến ngày 

07/5/2021 (do liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 mới phát hiện ngày 06/5/2021 

tại cơ sở 3, Tân triều của Bệnh viện K). 

* Đề nghị: 

- Liên hệ ngay Trạm y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ. 

- Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn: 

+ Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên: 0988 406 648 

+ Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS huyện Tân Uyên: 0975 244 295 

+ Bộ Y tế: 19009095 

- Cung cấp thông tin những người tiếp xúc với mình. 

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến vào đường link dưới đây và thường xuyên cập 
nhật tình hình sức khỏe. 

(https://tokhaiyte.vn hoặc https://truyvet.laichau.gov.vn) 

Nơi nhận:     
- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT.                                                                            

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Thanh Văn 
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