ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 400 /TB-UBND

Mường Khương, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO KHẨN
Tìm người trên chuyến xe khách Lào Cai-Mường Khương liên quan đến
trường hợp F0 đang cách ly tại huyện Mường Khương
Theo thông tin huyện Mường Khương ghi nhận được: Có 02 trường hợp di
chuyển từ Bình Dương về Mường Khương có kết quả xét nghiệm dương tính với
SARS-CoV-2. Để kịp thời kiểm soát, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ
mắc Covid-19 trên địa bàn huyện; UBND huyện Mường Khương thông báo khẩn
tìm người có mặt trên chuyến xe sau:
Xe khách Lại Hà tuyến Lào Cai - Mường Khương, biển kiểm soát: 24B00930, thời gian: Khoảng từ 6h30’ đến 8h00’ ngày 17/11/2021.
Đề nghị:
- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
- Gọi điện đến đường dây nóng để khai báo và tư vấn:
+ Trung tâm Y tế huyện Mường Khương: 0835.702.999
+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414
+ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137
+ Bộ Y tế 19009095
- Cung cấp số điện thoại người có tiếp xúc gần với mình.
- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến trên các ứng dụng PC Covid-19 hoặc
hồ sơ sức khỏe điện tử và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.
Ai biết thông tin về người đã đi trên chuyến xe trên đề nghị cung cấp thông
tin cho cơ quan y tế biết qua số điện thoại đường dây nóng nêu trên./.
Nơi nhận:
- LĐ UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, (T hủy)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Trường Minh

