
THÔNG BÁO
Các trường hợp F2 tiếp xúc với F1 Nguyễn đình Linh

 là lái xe chở công nhân công ty may Tinh Lợi

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện ta đang diễn 
biến rất phức tạp, đặc biệt liên quan đến ổ dịch tại công ty Gấu bong (GFT).

Hiện trên địa bàn xã đã có 01 trường hợp nghi nhiễm covid-19; 17 trường 
hợp là F1 đã được đưa đi cơ sở cách ly tập trung của huyện; 

Căn cứ kết quả truy vết và khai báo y tế của công dân, Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch của xã thông báo danh sách F2 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

(đọc danh sách)

BCĐ xã tiến hành ra quyết định cách ly y tế tại nhà các trường hợp trên và 
cáo Trung tâm y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm;

Vậy BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Hà Thanh thông báo và 
yêu cầu những trường hợp là F1 chưa được cách ly tập trung và các trường hợp F2 
trên chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khỏe của mình và 
báo cáo ngay về trạm y tế nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở …

BCĐ xã thông báo để toàn thể nhân dân nắm được, theo dõi giám sát thực 
hiện và chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt 5 K, chấp hành 
nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh; giao cho ban công an xã, tổ covid 
cộng đồng thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành cách ly tại nhà của các 
trường hợp trên đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp cố 
tình vi phạm.

Nơi nhận:
-BTV đảng ủy;
-BCĐ xã;
-Đài truyền thanh xã;
Lưu VP.
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