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COVID-19

Phú Quốc, ngàyoĩÀ tháng 9 năm 2021

Số: BiA /TB-TTCH

THÔNG BÁO KHẢN

về việc truy tìm ngưòi tiếp xúc gần với các trường hơp
HỎA TÓC

nhiễm vi rút SARS-CoV-2

Qua thực hiện xét nghiệm sàng lọc sARS-CoV-2 tại địa bàn phường An Thới

ngày 20/9/2021, phát hiện bà Huỳnh .T .H bán bún rêu tại Tổ 5, khu phố 1 phường

An Thới dương tính với S^S-CoV-2. Qua truy vết phát hiện them 09 trư^g
hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Phú Quốc thông

báo khân những người đã đến các địa điểm sau đây trong 14 ngày gần nhất (tư
ngày 07/9/2021 đên ngày 20/9/2021) liên hệ ngay với Trạm Y tế/Trung tâm y tế

nơi cư trú, tạm trú gần nhất để khai báo y tế hoặc gọi số điện thoại đường dây

nóng(0913 310 115)phòng, chống dịch bệnhCOVID-19để được hướng dan thực
hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định, cụ thể:

1. Khu vực Cầu cảng An Thơi, Chợ cá An Thới tại tổ 5, khu phố ] phường
An Thới, thành phố Phú Quốc.

2. Nhà thùng nước mắm Hón Hưng tại khu phố 4, phường An Thới thành
phố Phú Quốc.

3. Khu vực Cảng Vịnh Đầm thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, thành Dhố
Phú Quốc.

4. Trại hòm Sáu Điệp tại khu phố 6, phường An Thới, thành phố Phú Quốc.
5. Nhà bà Nguyễn Thị Huệ tại tổ 2, khu phố 7, phường An Thới (trong ngàv
18/9/2021).
^

Đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan; các cơ quan, ban, ngành đoàn thể
thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa ban phối thông báo đen
người dân biết thực hiện./.
N<rì nhận:

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tinh;
- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống

CHỈ HUY TRƯỎTVG

dịch Covid-19 tỉnh;

- Sờ Y tế tỉnh Kiên Giang;
- TT. Thành ủy;

- BCĐ PCDB Covid-19 thành phố;
- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống
dịch Covid-19 thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phổ;

- Trung tâm Y tế thành pho;
- Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, vtkly "HT".
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