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SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH 

 

Số:           /TB-KSBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

Đắk Nông, ngày        tháng        năm 2021 

            

 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 18 

V                 ế   á   ịa   ểm cùng  a            với vi rút SARS-CoV-2  

số 13 ghi nhận  rê   ịa bàn tỉ   Đắk Nông 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông thông báo những công dân đến 

các địa điểm, thời gian có nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 thứ 

13 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau: 

TT  ố   ị      Địa   ể  
       a  

(Giờ, ngày, tháng, năm) 

Ghi chú 

1 
Nhà bạn Bùi 

Hồng Phúc 

Thôn 3, xã Kiến Thành, huyện 

Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 

+17 giờ 00 phút ngày 15/07/2021; 

+ tối 17/07/2021; 

+ 08 giờ 00 phút ngày 18/07/2021 

 

2 Cây xăng 36 
Thôn 3, xã Kiến Thành, huyện 

Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 
08 giờ 16/07/2021 

Đối diện với 

cây xăng quân 

đội 

3 Nhà bệnh nhân 
Thôn 10, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Từ ngày 15 - 19/07/2021 

 

4 TYT Đăk Wer 
Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Khoảng 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 

30 phút ngày 19/07/2021 

 

       :  

- Gọi điện thoại đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn; 

- Gọi điện thoại đến đường dây nóng: 

+ Sở Y tế tỉnh Đắk Nông:  0918.054.325/0962.32.18.18 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông (CDC): 08.79057787/ 

0917.044.447 

+ Trung tâm Y tế huyện Đắk Song:  0905.010.909/0963.09.18.18 

+ Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp:  0905.324.789/0962.53.18.18 

+ Trung tâm Y tế huyện Cư Jut:  0982.882.603/0963.07.18.18 

+ Trung tâm Y tế huyện Krông Nô:   0984.662.558/0962.50.18.18 

+ Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil:   0979.820.175/0962.55.18.18 

+ Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong:   0905.096.788/0962.57.18.18 
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+ Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa:  0905.887.745/0968.78.65.79 

+ Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức: 0935.710.353/0962.51.18.18 

- Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.   

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến http://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng 

NCOVI từ địa chỉ http://ncovi.vnpt.vn và thường xuyên cập nhập tình trạng sức 

khỏe. 

- Cài đặt ứng dụng Bluzone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19: 

http://Bluezone.gov.vn 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục khai thác thông tin 

của bệnh nhân và cập nhập thêm mốc dịch tễ, thời gian, địa điểm tiếp vào các văn 

bản sau (nếu có). 

  Trân trọng Thông báo./. 

 

Nơi   ận: 
- Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; 

- SYT các tỉnh, thành phố; 

- TTKSBT các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng; 

- Ban Giám đốc; 

- Website Ngành; 

- Lưu: VT, PCBTN. 

KT.GIÁ  ĐỐC 

PHÓ GIÁ  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Vinh 
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