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V/v Thông báo tìm người liên quan
đến bệnh nhân COVID-19 mới
phát hiện ngày 14/02/2021
tại Hà Nội

Kính gửi: KHẨN
-

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh;
Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố;
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BRT;
Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 14/02/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà
Nội) vừa có thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện;
Sở Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; thành
viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông báo và triển khai thực hiện
một số nội dung như sau:
1. Thông báo cho người dân đã đến những địa điểm theo lịch trình sau:
- Khách sạn IBIS, TP Hồ Chí Minh, đêm 31/1/2021.
- Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP HCM ra Hà Nội.
- Khách sạn Somesert Westpoint, số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ
1/2/2021 đến 13/2/2021.
- Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà
hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2/2021).
- Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, 18-20h
ngày 3/2/2021.
- Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ,
sáng 4/2/2021, ngày 8/2/2021.
- Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, 19-21h
ngày 5/2/2021.
Theo thông tin cập nhật từ CDC Hà Nội, bệnh nhân dương tính mới là nam, 54
tuổi, quốc tịch Nhật Bản.
2. Sở Y tế đề nghị những người đã đến các địa điểm theo lịch trình trên cần
thực hiện ngay:
- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn, hỗ trợ;
- Thực hiện ngay việc tự theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà;
- Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp
xúc gần với mình:
+ 1900.9095 (Bộ Y tế).
+ 0962.51.55.77 (Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
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- 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://www.bluezone.gov.vn.
3. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh;
thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố:
- Khuyến cáo người dân không đến các vùng, địa phương đang có dịch theo các
thông báo của Bộ Y tế khi không cần thiết.
- Các địa phương phát động, nêu cao tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, khuyến cáo
người dân phát giác, trình báo các trường hợp nhập cảnh trái phép, hoặc từ địa phương
khác đến/về tỉnh nhưng không khai báo.
- Tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không
tập trung - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế,
trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu
dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe,
bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại
các cơ sở khám chữa bệnh.
- Người dân, các cơ quan, đơn vị cần thông tin hay cung cấp thông tin liên quan
đến dịch COVID-19, hãy liên hệ đường dây nóng của Sở Y tế, các Trung Tâm Y tế
các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:
• TTYT Tp. Vũng Tàu

: 0254. 3573240 - 0983.881.156

• TTYT Tp. Bà Rịa

: 0254. 3732515 - 0392.513.269

• TTYT Tx. Phú Mỹ

: 0254. 3523620 - 0907.008.005

• TTYT huyện Xuyên Mộc

: 0983.875.228

• TTYT huyện Châu Đức

: 0254. 3882850 - 0984.164.648

• TTYT huyện Long Điền

: 0254. 3862923 - 0983.187.896

• TTYT huyện Đất Đỏ

: 0254. 3691557

• TTYT huyện Côn Đảo

: 0988.208.243

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh,
kính đề nghị các Sở, Ban ngành, địa phương và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch COVID-19 tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ông Nguyễn Văn Thọ (báo cáo);
- Ông Trần Văn Tuấn (báo cáo);
- VP UBND tỉnh;
- Thành viên BCD PCD COVID-19 tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;
- T4G;
- Website SYT;
- Lưu VT-NV.
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