
UBND HUYỆN THẠCH AN 

TRUNG TÂM CHỈ HUY 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-TTCH Thạch An, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 21 

Về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ 

 

Căn cứ Báo cáo số 240/BC-TTYT ngày 25/01/2022 của Trung tâm Y tế huyện 

Thạch An, về các trường hợp mắc COVID-19 tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

Để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa nguy cơ 

dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn huyện Thạch An và các địa phương liên quan, Trung 

tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch An thông báo tìm người liên 

quan đến thời gian, địa điểm sau: 

I. Xe khách tuyến Cao Bằng - Quảng Ninh, biển kiểm soát 11B-1653. Xuất 

bến tại Quảng Ninh lúc 05h15, đến Cao Bằng khoảng 13h30. Xuất bến tại Cao 

Bằng lúc 15h30, đến Quảng Ninh khoảng 22h30. 

1. Từ Cao Bằng đi Quảng Ninh ngày 19/01/2022. 

2. Từ thị trấn Đông Khê đi thành phố Cao Bằng ngày 20/01/2022. 

3. Từ Cao Bằng đi Quảng Ninh ngày 20/01/2022 đến ngày 24/01/2022. 

II. Tại địa bàn thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

Chợ Đông Khê (khu vực quầy bán thịt lợn) từ 09h00 đến 10h00 ngày 

20/01/2022. 

III. Tại địa bàn thành phố Cao Bằng 

Quán nước Cường Lựu (trong bến xe khách Cao Bằng) từ 13h30 đến 15h30 

ngày 20/11/2022. 

Đề nghị những người liên quan đến thời gian và địa điểm nêu trên, thực hiện 

ngay các nội dung sau: 

- Thực hiện khai báo y tế và liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, thị trấn gần nhất 

hoặc số điện thoại đường dây nóng Trung tâm Y tế huyện Thạch An 0965.301.818 để 

được tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19. 

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến PC-Covid để được cảnh báo nguy cơ lây 

nhiễm COVID-19./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các thành viên Trung tâm chỉ huy; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Ngô Thế Mạnh 
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