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THÔNG BÁO KHẨN 

V/v tìm người đến các địa điểm liên quan các trường hợp đến/về  

từ xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội  

 

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Mê Linh, từ ngày 23/10/2021 đến 

ngày 25/10/2021 tại xã Tiến Thắng có khoảng 09 đám hiếu, đã có 29 ca mắc 

COVID-19 liên quan đến các đám hiếu này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc ghi nhận 07 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại xã Tiến 

Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Qua rà soát đã có trường hợp về từ ổ dịch xã 

Tiến Thắng - Mê Linh chưa thực hiện khai báo y tế, khai báo không trung thực 

làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.  

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sở Y tế tỉnh Vĩnh 

Phúc thông báo những người đến/về và các trường hợp liên quan từ Xã Tiến 

Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, thời gian từ ngày 23/10/2021 đến 

ngày 30/10/2021 thực hiện các nội dung sau: 

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế (Trạm Y tế cấp xã hoặc Trung tâm Y tế 

cấp huyện) gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ về các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19. Hoặc gọi đến đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Vĩnh Phúc (SĐT: 0966.409.364), hoặc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc (SĐT: 

0965.071.010) để được hướng dẫn và tư vấn. 

2. Thực hiện khai báo y tế kịp thời và trung thực; nếu trường hợp nào 

không thực hiện khai báo hoặc khai báo y tế không trung thực sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

3. Yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác tiếp 

nhận thông tin từ các trường hợp đến/về từ xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà 

Nội, để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố (đề nghị đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử huyện, thành phố); 

- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Hải 

 

HỎA TỐC 
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