
 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 2 

V/v Tìm người đến các điểm liên quan đến các trường hợp F1 trên địa bàn 

Và các ca bệnh dương tính với SARS CoV-2 tại các địa phương khác 

 

Tính đến ngày 05/5/2021, Trên địa bàn thị trấn ghi nhận 05 trường hợp F1 liên 

quan đến các địa điểm phát hiện những ca dương tính đã được công bố. Đến nay 05 

trường hợp F1 trên đã được cách ly tập trung, những người tiếp xúc gần (F2-đã khai 

báo, điều tra dịch tễ) đang thực hiện việc cách ly tại nhà theo quyết định của UBND thị 

trấn. 

Để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất, Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh covid-19 thị trấn Hợp Châu thông báo và đề nghị những người dân đã 

đến những địa điểm và trong các khoảng thời gian sau : 

1- Liên quan đến những trường hợp F1 trên địa bàn đã được cách ly. 

(Các địa điểm liên quan đến 02 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung ngày 

03/5/2021): 

- Đám cưới anh Lê Minh Hiếu – sinh năm 1994 tại TDP Nga Hoàng, thị trấn Hợp 

Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian từ ngày 1 đến ngày 2/5/2021. (Anh 

Hiếu đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1) 

- Quán Karoke Fantasy tại TDP Hợp Thành, Hợp Châu thời gian từ 16h30 ngày 

27/4 đến ngày 16h ngày 04/5/2021 (trường hợp F1 Hoàng Văn Tám – Sinh năm 1988 

chủ quán). 

- Công ty giết mổ gia cầm tại đội Kim Thành - TDP Hợp Thành, Hợp Châu thời 

gian từ 17 giờ 29/4/2021 đến 20 giờ ngày 03/5/2021. 

 2- Liên quan đến những địa điểm có các ca dương tính với SARS CoV-2  đã 

được Bộ Y tế công bố. 

- Các vùng có dịch của tỉnh Hà Nam, thành phố Hà Nội. 

- Quán Karaoke Sunny (Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc) trong khoảng thời gian từ 21h30’ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 01/5/2021. 

- Quán Hải sản ngon (Địa chỉ: xã Thanh trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc), trong khoảng thời gian từ 12h00’ ngày 26/4/2021 đến đến hết ngày 30/4/2021. 

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, (Địa chỉ: đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thời gian từ khoảng 21h00’ ngày 26/4/2021 đến 

hết ngày 01/5/2021. 

- Bệnh Viện nhiệt đới Trung ương cư sở 2 - Kim Trung, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội  trong thời gian từ ngày 14/4/2021 đến 04/05/2021. 
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      Hợp Châu, ngày  04  tháng  5 năm 2021 



- Khoa cấp cứu, khoa ngoại thần kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc; khoảng 

16h30 ngày 29/4/2021 đến hết ngày 5/5/2021; 

- Phòng khám của bác sỹ Tuấn tại đường Hùng Vương, phường Hội Hợp, thành 

phố Vĩnh Yên khoảng thời gian từ 15h30 ngày 02/5/2021 đến ngày 03/5/2021. 

 Đề nghị: 

- Liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. 

- Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn: 

+ Bộ Y tế: 19009095. 

+ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc: 096 507 1010. 

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc: 096 640 9364. 

+ Trạm y tế thị trấn Hợp Châu: 0988324608. 

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến https://tokhaiyte.vn/ và thường xuyên cập 

nhật tình trạng sức khỏe. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 thị trấn Hợp Châu trân trọng 

thông báo để mọi người dân được biết và thực hiện khai báo./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HU, UBND huyện (b/c); 

- BCĐ PC dịch bệnh huyện (b/c); 

- TT ĐU, HĐND, UBND TT; 

- BCĐ PC dịch bệnh TT; 

- Ban VH, Tổ trưởng TDP (t/b trên loa truyền 

thanh); 
- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND 

Trần Văn Bình 
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