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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 59 

V/v phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang. Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang thông báo: 

1. Tất cả những người đến địa điểm sau: 

- Khoảng 16h30 ngày ngày 01/8/2021 tại Media Mart. Số 1 Hùng Vương - 

Phường Hoàng Văn Thụ. 

- Buổi sáng ngày 07/8/2021 tại Nhà tình nghĩa gia đình ông Lê Văn Sử, tổ 

dân phố Bùng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. 

- Khoảng 19h00 ngày 07/8/2021 tại Điện lực thành phố Bắc Giang. 

- Khoảng thời gian từ 17h00 - 18h30 tại Siêu thị GO (BigC cũ...).  

2. Cần liên hệ tới cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại 

đường dây nóng sau: 

- Gọi điện đến các đường dây nóng: 

+ Sở Y tế Bắc Giang: 0794.105.105 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: 0915 522 215. 

+ Bộ Y tế: 1900 9095. 

- Liên hệ tới Trạm Y tế gần nhất để được hướng dẫn. 

* Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI 

từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ. 

* Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19: https://bluezone.gov.vn 

* Thực hiện theo các hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Báo BG, Đài PTTH tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- CDC Bắc Giang; 

- BCĐ PCD UBND huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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