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THÔNG BÁO 

Tìm người qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống có liên quan 

đến trường hợp nhiễm Covid-19 

 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Long Xuyên thông 

báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn tỉnh An 

Giang về việc tìm những người qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống có liên quan 

đến các trường hợp nhiễm Covid-19, cụ thể như sau: 

 1. Liên quan đến bệnh nhân N.V.M: người dân qua chốt kiểm soát dịch 

Vàm Cống (khu vực dành cho xe ô tô và xe tải) vào ngày 30/6/2021 và ngày 

02/7/2021. 

2. Liên quan đến bệnh nhân L.N.S: người dân qua chốt kiểm soát dịch 

Vàm Cống (khu vực dành cho xe ô tô và xe tải) vào khung giờ từ 14 giờ đến 14 

giờ 25 phút vào các ngày 01,02 và 03/7/2021. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Long Xuyên thông 

báo và đề nghị những người qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống vào thời gian 

trên khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                           

- Cổng thông tin điện tử; 

- Các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Lưu: VT. VX (M) 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

 

 

  Phó Chủ tịch UBND TPLX 

Võ Thị Xuân Kiều 

TRƯỞNG BAN  
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