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  Lâm Đồng, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 36 

V/v tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan  

đến trường hợp mắc COVID-19  

 

Sở Y tế Lâm Đồng thông báo, đề nghị những người đến các địa điểm 

nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID - 19, như sau: 

1. Thành phố Đà Lạt 

- Quán Bánh cuốn, địa chỉ số 84 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, Đà Lạt. 

thời gian: Khoảng 16h ngày 02/8/2021 đến 10h ngày 05/8/2021. 

2. Huyện Đơn Dương 

+ Chợ Dran: Khoảng 7h30 đến 8h30 ngày 04/8/2021. 

+ Cây ATM trước phòng giao dịch Lạc Nghiệp, Ngân hàng Agribank chi 

nhánh Đơn Đương khoảng 8h35 ngày 04/8/2021 

+ Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Thị trấn Dran, Đơn Dương: Khoảng 

13h đến 13h10 và khoảng 21h45 đến 22h00 ngày 04/8/2021 

Đề nghị: 

- Gọi điện thoại đến Trạm Y tế gần nhất. 

- Gọi điện thoại đến các đường dây nóng: 

+ Trung tâm Y tế Đơn Dương: 0942068088 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng: 0918564072 - 02633.816864 

+ Sở Y tế Lâm Đồng: 0918016355 – 0914971889 

- Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. 

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến http://tokhaiyte.vn/ hoặc tải ứng dụng 

NCOVI từ địa chỉ http://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. 

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19: http://bluezone.gov.vn. 

Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Lâm Đồng thông báo đến toàn thể nhân dân trong tỉnh được biết 

và thực hiện./. 
Nơi nhận:              
- TT. Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn; 

- SYT các tỉnh, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở; 

- Website SYT; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. VKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận 

HỎA TỐC 
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