
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VP 

V/v Thông báo KHẨN truy vết liên 

quan đến các địa phương trên toàn 

quốc phục vụ phòng chống dịch 

COVID-19 (Tính đến 07 giờ 00 

ngày 13/6/2021 Liên quan đến các 

ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt 

đới TP.HCM) 

Bà Rịa, ngày     tháng 6 năm 2021 

  

 Kính gửi:  

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP; 

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2869/BCĐ-YT, ngày 13/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc Thông báo KHẨN truy vết liên quan 

đến các địa phương trên toàn quốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (Tính 

đến 07 giờ 00 ngày 13/6/2021 Liên quan đến các ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh 

nhiệt đới TP.HCM). 

UBND thành phố Bà Rịa đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

địa phương, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố và 

UBND các xã, phường khẩn trương thông báo và triển khai thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Thông báo, đề nghị những người đến những địa điểm sau cần liên hệ 

với cơ quan y tế ngay: 

* Liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM: Những người từng đến 

công tác, khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (Địa chỉ: Số 

764 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5) trong thời gian từ ngày 20/5/2021 

đến 12/6/2021. 

 Đè̂ nghị những ai đang có mặt ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã đé̂n những địa 

điẻ̂m theo lịch trình trên cần nhanh chóng: 

- Thực hiện ngay việc tự theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà;  

- Liên hệ ngay với cơ quan y té̂ gà̂n nhá̂t thông qua số Đường dây nóng bên 

dưới đẻ̂ khai báo y tế và để được tư vấn, hỗ trợ xử lý các bước tiếp theo; Đồng thời 

cung cấp thông tin, só̂ điện thoại những người đã tié̂p xúc gần với mình. 

* Đường dây nóng khai báo thông tin và tư vấn, hỗ trợ y tế: 

+ 1900.9095 (Bộ Y tế). 

+ 0962.51.55.77 (Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 
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+ 0254.3732515 -  0392.513.269 (Trung tâm Y tế thành phố) 

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI 

từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ. 

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

19: https://www.bluezone.gov.vn.  

 3. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành 

phố; thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố: 

- Khuyến cáo người dân không nên đến các vùng, địa phương đang có dịch 

theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế khi không cần thiết. 

- Các địa phương phát động, nêu cao tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, 

khuyến cáo người dân phát giác, trình báo các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

hoặc từ địa phương khác đến hoặc về tỉnh nhưng không khai báo. 

- Tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách 

– Không tập trung – Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo 

của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực 

cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, 

cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao 

thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Người dân, các cơ quan, đơn vị cần thông tin hay cung câp thông tin liên 

quan đến dịch COVID-19, hãy liên hệ đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Trung 

tâm Y tế thành phố Bà Rịa. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương khẩn trương triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr TU, TTr HĐND TP (báo cáo);  

- CT, các PCT UBND TP (để biết); 

- Chánh, Phó Chánh VP TP (để biết); 

- Lưu: VT-TH (VQ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
\ 

 
 

 

 

 

 

Đặng Huy Quang 
 

https://tokhaiyte.vn/
https://ncovi.vn/
ttps://www.bluezone.gov.vn./
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