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THÔNG BÁO KHẨN TÌM NGƯỜI   

Liên quan đến các ca bệnh COVID-19 sáng ngày 05/11/2021 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông báo tìm người đến các địa 

điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19 sáng ngày 05/11/2021. 

 

- Quán Boon BBQ, khu liền kề 5-6, khu đô thị Vinhome  Hà Tĩnh, từ ngày 

20/10 đến nay; 

- Quán ăn Trường Tín, số 94, đường La Sơn Phu Tử, Thành phố Hà Tĩnh, từ 

7h45 đến 8h20 ngày 03/11/2021; 

- Trung tâm tiếng anh New Vision, LK07 Đường Lê Ninh, khu đô thị Bắc Hà 

Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh từ 19h30 đến 21h30 ngày 01/11/2021. 

- Trung tâm tiếng Trung An An, địa chỉ số 65, đường Phan Huy Chú, Phường 

Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, buổi sáng các ngày 27/10/2021, 31/10/2021, 

01/11/2021 và 03/11/2021. 

- Tiệm mỳ cay Seoul, địa chỉ 17 Phan Đình Phùng, phường Bắc Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, từ 10h30 đến 12h, ngày 30/10/2021; 

- Phòng Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 14h30” ngày 02/11; 

- Điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, từ 

9h30 - 11h, ngày 04/11. 

Những người đến các địa điểm và thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y 

tế địa phương gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm y tế các 

huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các tổ truy vết khẩn trương rà soát, truy vết các 

trường hợp liên quan và triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

(Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và ngành chức năng tiếp tục cập nhật các địa điểm 

cụ thể tiếp theo để các tổ chức, cá nhân và người dân biết, thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch) 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- Sở Thông tin và truyền thông;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT 

tỉnh (để thông tin); 

- TTYT các huyện, thành phố, thị xã (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TTGDSK. 

Gửi văn bản điện tử 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh 
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