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THÔNG BÁO KHẨN
Về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ
Thời gian gần đây người dân từ các tỉnh về địa phương nhiều nhưng
không khai báo y tế kịp thời và đầy đủ, đã phát sinh nhiều ca dương tính Covid 19 trong cộng đồng. Đến nay toàn huyện Vị Thủy đã xuất hiện 5 ổ dịch tại 5 xã
Vị Bình, Vị Thanh, Vị Trung, Vĩnh Trung và Vĩnh Tường.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 huyện Vị Thủy thông
báo:
- Người dân trên địa bàn huyện Vị Thủy đã từng đến viếng chùa Khơ-me,
Ấp 4, xã Vị Bình hoặc tiếp xúc với các trường hợp: Thạch Kộm, Thị Điệp, Danh
Thị Thanh, Thạch Thông, Thị Ngọc Hòa, Danh Thị Phanl, Danh Đời, Danh
Phương, Danh Thắng, Danh Ngọc, Danh Vương, Danh Thị Chúc, Lý Thị Ẩn,
Danh Thị Na Ri, Danh Tha, Danh Sa Rắc, Danh Đông đều ở ấp 4, xã Vị Bình,
trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 đến ngày 24/10/2021, đến ngay cơ quan
Y tế gần nhất khai báo y tế hoặc báo cho Trưởng ấp nơi bà con đang sinh sống.
- Những người đã từng đến ấp 5, xã Vị Thanh hoặc tiếp xúc với các
trường hợp: Thạch Câm, Nhan Văn Khẹ, Nhan Thị Nhân, Lý Văn Ra So Mây,
Nhan Thị Nhung, Thạch Thị Khuân, Lý Văn So Ri Dar, Lý Văn Chon Tre, Trần
Mau ở ấp 5, xã Vị Thanh, trong khoảng thời gian từ ngày 17/10 đến ngày
21/10/2021, đến ngay cơ quan Y tế gần nhất khai báo y tế hoặc báo cho Trưởng
ấp nơi bà con đang sinh sống.
- Những người đã từng đến ấp 5, xã Vĩnh Trung hoặc tiếp xúc với các
trường hợp: Thạch Thị Miền, Kim Hùng, Trần Thị Kim Loan ở ấp 5, xã Vĩnh
Trung, trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2021, đến ngay cơ
quan Y tế gần nhất khai báo y tế hoặc báo cho Trưởng ấp nơi bà con đang sinh
sống.
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- Những người đã từng đến ấp 12, xã Vị Trung hoặc tiếp xúc với các
trường hợp: Hồ Thị Thúy, Võ Văn Nghiệp, Võ Thị Phúc ở ấp 12 xã Vị Trung
trong khoảng thời gian từ 09 giờ sáng ngày 24/10/2021 đến 16 giờ chiều ngày
24/10/2021, đến ngay cơ quan Y tế gần nhất khai báo y tế hoặc báo cho Trưởng
ấp nơi bà con đang sinh sống.
- Những người đã từng đến Khu cách ly Trường Tiểu học Vĩnh Tường 1
hoặc tiếp xúc với các trường hợp: Nguyễn Văn Đỏ, Lê Hoàng Chung ở ấp Vĩnh
Hiếu, xã Vĩnh Tường; Bùi Văn Toàn, Nguyễn Công Luận, Bùi Việt Hào,
Nguyễn Mãnh Kha trong khoảng thời gian từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2021,
đến ngay cơ quan Y tế gần nhất khai báo y tế hoặc báo cho Trưởng ấp nơi bà
con đang sinh sống.
Đối với người ngoài tỉnh khi về địa phương phải đến ngay Trạm Y tế khai
báo y tế trước khi về nhà. Người không khai báo hoặc khai báo y tế gian dối
làm lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác là vi phạm pháp luật và sẽ bị
xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khai báo y tế là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với gia đình và
cộng đồng, khai báo y tế trung thực sẽ giúp hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan
dịch bệnh. Do vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 huyện Vị
Thủy yêu cầu mọi người, mọi nhà chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân ở các Khu
dân cư khi phát hiện những trường hợp người về từ các địa phương khác, hãy
thông tin kịp thời cho Chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc khai báo y
tế theo đúng qui định./.
Nơi nhận:
- BCĐ huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Phòng, ban, ngành, Đoàn thể huyện;
- Đài Truyền thanh;
- Trạm Y tế các xã, thị trấn;
- Đăng Trang Thông tin huyện;
- Lưu: VT
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