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TP. Lào Cai, ngày 24 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 2
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch có liên quan trường hợp nhiễm
COVID-19 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Lào Cai, tỉnh Lào
Cai thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn
thành phố Lào Cai, tăng cường truy vết, tìm những người có mặt tại các điểm liên
quan đến ca bệnh F0 (theo phụ biểu đính kèm công văn này) và triển khai ngay các
biện pháp phòng chống dịch như sau:
1. Yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường
(trọng tâm các phường Cốc Lếu, Lào Cai, Kim Tân, Bắc Cường) khẩn trương triển
khai một số yêu cầu sau:
- Chỉ đạo ngay các tổ Covid cộng đồng giám sát chặt chẽ các gia đình, cá
nhân tiếp xúc với ca bệnh F0 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tuyên
truyền cho các cá nhân đã đến các điểm và thời gian ca bệnh F0 đã di chuyển đến
tự giác đến ngay trạm y tế xã, phường để khai báo.
- Ra quyết định cách ly các đối tượng F1, thực hiện ngay biện pháp cách ly
tại nhà từ 0h ngày 25/11/2021.
- Tiếp tục tuyên truyền tới Nhân dân tích cực, liên hệ với cơ quan y tế để tiêm đầy
đủ 2 mũi sớm nhất; đồng thời khai báo trung thực khi có người đi và đến từ vùng dịch.
2. Yêu cầu các địa điểm kinh doanh có ca F0 đã di chuyển đến tạm dừng các
hoạt động từ 0h ngày 25/11/2021 đến khi có thông báo mới.
3. Từ 0h ngày 25.11.2021 các công ty, doanh nghiệp quản lý đội ngũ nhân
viên Shipper trên địa bàn thành phố Lào Cai tạm dừng hoạt động đến khi có thông
báo mới; đồng thời trong ngày 25/11/2021 yêu cầu toàn bộ nhân viên Shipper của
các đơn vị đến ngay trạm y tế xã, phường lấy mẫu test nhanh.
4. Giao Trung tâm Y tế thành phố chủ động cung cấp đủ mẫu test cho các
trạm y tế xã, phường để tiến hành test miễn phí cho các đối tượng Shipper.
5. Tình hình dịch bệnh đang có diễn biến mới, đề nghị Nhân dân nâng cao ý
thức chấp hành nghiêm 5K theo hướng dẫn của Bộ y tế.
6. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị hạn chế các hoạt động tập trung đông
người không cần thiết.
Đề nghị:
- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
- Gọi điện cho đường dây nóng để khai báo và tư vấn:
+ Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai: 0969.921.919

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lào Cai: 0822.188.137.
+ Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414
+ Bộ Y tế: 19009095
- Cung cấp số điện thoại những người tiếp xúc gần với mình.
- Thực hiện khai báo trực tuyến trên các ứng dụng PC Covid hoặc hồ sơ sức
khỏe điện tử và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lào Cai;
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai;
- TT KSBT tỉnh;
- TU, HĐND&UBND TP;
- TT VH-TT-TT TP;
- Thành viên TTCHPCD COVID-19 TP;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.
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CÁC ĐỊA ĐIỂM 02 CA BỆNH F0 ĐÃ DI CHUYỂN ĐẾN
(kèm theo Thông báo số 02/TB-TTCH ngày 24/11/2021 của TTCH
phòng chống dịch COVID-19 thành phố Lào Cai)
I. Ca bệnh F0 thứ nhất đã di chuyển đến các địa điểm sau:
1. Cư trú tại địa chỉ: Số nhà 057, đường Đặng Trần Côn, tổ 35, đường Cốc Lếu,
thành phố Lào Cai, điện thoại 0942.741.737
2. Ngày 12/11/2021: Từ 13h30-16h30 đi siêu âm tại phòng siêu âm Eva, 86 Trần
Nhật Duật, Kim Tân, TX. Lào Cai, Lào Cai.
+ Từ 20h30 đến 21h00 đi siêu thị sữa TH True milk, Địa chỉ: 26 Hoàng
Sào - Duyên Hải - Lào Cai.
+ Từ 21h00p - 21h10p mua thuốc tại hiệu thuốc Trường Minh đường Nguyễn Du.
+ Từ 21h10p - 21h30p quán gà BBQ Mom's Chicken, Lô 15, ngã 6, P. Kim Tân,
TP Lào Cai (có tiếp xúc với 01 bạn nhân viên).
3. Ngày 22/11/2021: Di chuyển đến các địa điểm BVĐK thành phố Lào Cai;
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai; Nhà văn hóa phường Bắc Cường.
4. Ngày 23/11/202:
- 20h-20h30 đi siêu thị An Mart (tạp hóa) đối diện siêu thị Đức Huy (tiếp xúc với
nhân viên Nguyễn Ngọc Sơn)
- 20h30- 21h: Mua phở bò ở quán đối diện số 084 đường Lý Đạo Hành, phường
Kim Tân, có tiếp xúc với chủ quán.
5. Ngày 24/11/202
- Khoảng 14h20 Đi khám tại bệnh viện sản Nhi, có tiếp xúc với nhân viên đo nhiệt
độ, 01 nhân viên khai báo y tế, 01 nhân viên làm xét nghiệm test nhanh.
II. Ca bệnh F0 thứ 2 đã di chuyển đến các địa điểm sau:
1. Cư trú tại địa chỉ: Số nhà 057, đường Đặng Trần Côn, tổ 35 đường Cốc Lếu,
thành phố Lào Cai.
2. Ngày 18/11/2021:
- 15h30 phút: Gửi hàng xe đi Si Ma Cai (ĐT 0383.930.979 nhà xe Cảnh Ngọc (Si
Mai Cai - Lào Cai) có tiếp xúc gần với người bán nước giải khát ở gầm cầu chui phường
Lào Cai.
- 15h52p: Gửi hàng xe đi Văn Bàn (Đt 0985 485 474), tiếp xúc với chủ xe, 1 nhân
viên shiper và 01 người tên là Chín (ĐT: 0945 035 996)
3. Ngày 19/11/2021:
- 09h27p: đến 468 Nhạc Sơn, Kim Tân, đến 114 Thủy Hoa tiếp xúc với 01 người
(ĐT: 0971 438 887)
- 09h49: Đến số 48a Đ1 bờ Kè, Phố Mới (Quán quần áo) tiếp đó đến BV Sản Nhi
giao hàng (ĐT: 0359 451 655)

- 10h57p: Lấy hàng tại số 96 An Dương Vương (quán Karaoke Ánh Nguyệt có
tiếp xúc 01 người nhận hàng không nhớ tên) sau đó gửi hàng đến Ngõ Hẻm Xéo (Đt 0889
939 333).
- 11h 06p đến lấy hàng tại số nhà 51 phố Soi Tiền (quán BBQ Than) và đi giao
hàng ở quán tạp hóa số nhà khoảng từ 600-664 (không nhớ rõ) đường Lê Thanh đầu ngã
tư giao Lê Thanh với Châu Úy B3 có xúc với người nhận hàng;
- 11h29p đến lấy hàng tại 082 đường Ngô Quyền sau đó đi giao hàng Hải Quan ga
Phố Mời có tiếp xúc với 01 người (ĐT 0888 211 456);
- 11h39p lấy hàng từ số nhà 19 Cao Sơn, đường Cốc Lếu đưa đến quán thuốc Nam
đầu đường Cốc Lếu (có tiếp xúc với chủ quán thuốc);
- 11h57 lấy hàng từ 003 Nguyễn Huệ (BBQ K30) ship đến đường Lương Văn Can
có tiếp xúc với bé trai số nhà 011 hoặc 017 (không nhớ rõ);
4. Ngày 19/11/2021: Khoảng 19h tối đi mua thuốc tại quán Trường Minh, đường
Nguyễn Du có tiếp xúc với người bán thuốc (tại thời điểm đó không có ai).
5. Ngày 20/11/2021: Khoảng 19h tối đi mua thuốc lần thứ 2 ở hiệu thuốc Trường
Minh Đường đường Nguyễn Du.
6. Ngày 21/11/2021: Do có sốt và mệt nên không đi đâu ra khỏi nhà.
7. Ngày 22/11/2021: Đến BVĐK thành phố (khoảng 8h có tiếp xúc gần với bác sĩ
trực); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai; Nhà văn hóa Bắc Cường (có tiếp xúc
với 01 bác sỹ)
8. Ngày 23/11/2021:
- 20h-20h30 đi siêu thị An Mart (tạp hóa) đối diện siêu thị Đức Huy (tiếp xúc với
nhân viên Nguyễn Ngọc Sơn)
- 20h30- 21h: Mua phở bò đối diện 084 Lý Đạo Hành, phường Kim Tân có tiếp
xúc với chủ quán.
9. Ngày 24/11/2021: Khoảng 07h mua phở bò tại quán đối diện 084 Lý Đạo Hành
có tiếp xúc với chủ quán.

