UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1856 /SYT-NVYD

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo khẩn tìm người có
mặt ở các địa điểm nguy cơ tại các
tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Sở Y tế nhận được các Thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Phú Yên: Thông
báo số 99/TB-SYT ngày 24/6/2021; Thông báo số 100/TB-SYT ngày 24/6/2021;
Thông báo số 101/TB-SYT ngày 25/6/2021 về việc tìm người có mặt tại các địa
điểm nguy cơ; các Thông báo khẩn của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng: Thông báo số
1124/TB-SYT ngày 25/6/2021; Thông báo số 1127/TB-SYT ngày 25/6/2021 về
việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến bệnh nhân COVID19 (Sao gửi kèm theo Văn bản này).
Ngay sau khi nhận được các Thông báo trên, Sở Y tế đã điện thoại trực
tiếp qua đường dây nóng của Sở Y tế tỉnh Phú Yên, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
và xác nhận tính đến thời điểm gọi điện liên hệ chưa nghi nhận trường hợp
công dân tỉnh Vĩnh Phúc nào có mặt và tiếp xúc theo các nội dung Thông báo
trên. Để tiếp tục chủ động và quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành
phố tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống
dịch và báo cáo Sở Y tế theo quy định./.
Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Văn phòng Sở Y tế (để đăng tải lên cổng
thông tin điện tử Sở);
- Như Kính gửi (để t/h);
- Lưu: VT, NVYD.
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