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THÔNG BÁO KHẨN 

Về lịch trình di chuyển của trường hợp dương tính Covid-19 T.V.B.E  

trên địa bàn thị trấn Cái Dầu 
  

  

 Ngày 06/7/2021, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú phối hợp với Ủy ban nhân 

dân thị trấn Cái Dầu tiến hành điều tra các mốc dịch tễ có liên quan đến trường hợp 

dương tính Covid-19 (ông T.V.B.E). Kết quả điều tra dịch tể như sau: 

1. Khoảng 02 giờ sáng ngày 01/7/2021, T.V.B.E tan ca từ khu công nghiệp 

Bình Long đến ăn cháo tại tiệm bán cháo chị Tiền trong khu ăn uống chợ Cái Dầu 

và được 01 người nữ phục vụ và tính tiền. 

2. Khoảng 23 giờ khuya ngày 01/7/2021, T.V.B.E tan ca từ khu công nghiệp 

Bình Long đến ăn cháo tại tiệm bán cháo anh Tâm - chị Kiều (đối diện chợ Nông 

sản thực phẩm) và được 01 người phụ nữ phục vụ, 01 chú khoảng 50 tuổi tính tiền. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Phú đề nghị cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân có đến 02 địa điểm trên kể từ ngày 30/6/2021 

khẩn trương liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, xét 

nghiệm, cách ly y tế theo quy định. 

Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế huyện: số 0913826967 - 

BS Nguyễn Minh Hải hoặc số 0778187889 - BS Huỳnh Tấn Bình Yên. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tự rà soát trong vị mình sớm nhất 

và báo cáo kết quả tự rà soát về Ban chỉ đạo huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP và PCVP (NCTH); 

- Lưu: VT.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Bé Tám 
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