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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 1 

Tìm người có tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại tỉnh Bắc Kạn  

 

Sở Y tế Bắc Kạn nhận được Công văn số 1307/SYT-NVY ngày 10/7/2021 

của Sở Y tế tỉnh Thái Bình về việc thông báo các trường hợp hoàn thành cách ly 

y tế tập trung tại Thái Bình ngày 10/7/2021. Theo đó, có 01 công dân của tỉnh 

Bắc Kạn đã hoàn thành cách ly tập trung tại Trung đoàn 568, xã Đông Phong, 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; trở về địa phương bằng phương tiện ô tô để 

theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 7 

theo quy định. Kết quả xét nghiệm ngày thứ 7 dương tính với SARS-CoV-2 

(ngày 17/7/2021). 

Thực hiện công tác truy vết phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế tỉnh Bắc 

Kạn thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 tại 

tỉnh Bắc Kạn (Bệnh nhân Đ.T.H, mã số 48648), với nội dung sau: 

1. Những người đi cùng chung chuyến xe ô tô biển kiểm soát: 17B -01.313 

(số điện thoại Lái xe: 0982901313) từ địa điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 

568, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đến Sân bay Nội Bài 

hồi 8 giờ ngày 10/7/2021. 

2. Chín (09) người đi chung chuyến xe Limousine Hà Lan, biển kiểm soát: 

29B.16.509 từ sân bay Nội bài về đến Văn phòng Hà Lan tại Hoàng Gia, số 259 

Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (xuất phát tại Sân bay 

Nội Bài lúc 9 giờ ngày 10/7/2021). 

3. Năm (05 người) đi cùng chuyến xe Limousine Hà Lan biển kiểm soát 

29B.19.143 từ Văn phòng Hà Lan tại Hoàng Gia, số 259 Quang Trung, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về thành phố Bắc Kạn đến Văn phòng Hà 

Lan tại tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn lúc 12 

giờ 30 phút ngày 10/7/2021. 

Những người có mặt tại các địa điểm liên quan cần thực hiện khai báo y tế, 

hạn chế di chuyển ra khỏi nhà, tuân thủ thực hiện 5K và liên hệ Trung tâm Y 

tế/Trạm Y tế gần nhất để được hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19. Riêng 

tại tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện truy vết các trường hợp đi cùng chuyến xe 

Limousine Hà Lan và thực hiện cách ly tập trung các trường hợp này theo đúng 

quy định. 

 



Mọi thông tin cần trao đổi, phối hợp xin vui lòng liên hệ: Bà Lê Thị Dung, 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Bắc Kạn, số điện thoại/Zalo 0915.202.341. 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thông báo đến người dân 

được biết và thực hiện./  

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Bộ Y tế;  
- Cục Y tế dự phòng; 
- Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương;  
- UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Báo Bắc Kạn;  
- Đài PTTH tỉnh;  
- Sở Y tế 62  tỉnh, thành phố; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; 
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, NVY. 
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