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Kính gửi:

HỎA TỐC

- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc ương;
- Các cơ quan thông tin, báo chí trong và ngoài tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Thái Bình;
- Các đơn vị Y tế của tỉnh Thái Bình.
THÔNG BÁO KHẨN SỐ 08:

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình thông báo khẩn tìm
người liên quan đến chuyến bay có ca mắc Covid-19 của Thái Bình như sau:
Những người đã đi trên chuyến bay VN2 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của
hãng hàng không Việt Nam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội (bệnh
nhân ngồi ghế 2 C .
Tất cả những người có liên quan trên liên hệ ngay với cơ quan Y tế gần
nhất, các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phòng chống dịch Covid-19
của các tỉnh, thành phố hoặc của Bộ Y tế (1900.9095) để được tư vấn hỗ trợ và
cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.
Thông báo được công báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong
và ngoài tỉnh Thái Bình và các địa phương.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình thông báo!
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NVY.
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