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     ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HUYỆN PHÚ TÂN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                            

       Số: 3010/TB-UBND                          Phú Tân, ngày 14  tháng 9 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tìm người từng đến khu vực từ Tổ 7 đến Tổ 15, ấp Trung 1 và 

 từ Tổ 1 đến Tổ 4, ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân 

 
 

 

Ngày 13/9/2021 trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân phát sinh ổ dịch 

COVID-19, Uỷ ban nhân dân huyện đã tổ chức phong toả các khu vực từ Tổ 7 đến 

Tổ 15, ấp Trung 1 và từ Tổ 1 đến Tổ 4, ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ để tiến 

hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong khu vực, đồng thời mở rộng xét nghiệm 

toàn thị trấn Phú Mỹ.  

Nay Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân từng di chuyển qua khu vực từ Tổ 7 đến Tổ 15, 

ấp Trung 1 và từ Tổ 1 đến Tổ 4, ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ trong thời gian 07 

ngày, kể từ ngày 07/9/2021 đến nay: 

- Liên hệ với Trạm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ phòng, 

chống dịch COVID-19. 

- Thực hiện các biện pháp theo dõi y tế tại nhà từ nay đến ngày 27/9/2021, 

đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác, để phòng chống dịch COVID-19. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân quan tâm 

thực hiện./. 

                                                                             CHỦ TỊCH             
Nơi nhận: 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện;  

- Trung tâm Chỉ huy; 

- Các ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã – thị trấn; 

- Lưu:  VT.                                                                                                                                  
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