
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 1704/TTKSBT-KSBTN 
V/v rà soát, quản lý người theo  

thông báo khẩn số 27 của BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Quảng Ninh, ngày 10 tháng 8 năm 2020 

   

                   Kính gửi: 

                    - BCĐ phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

       - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Ngày 09/8/2020, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 27 đề nghị rà soát tất cả 

những hành khách trên chuyến xe của hãng Ngọc Sáng (biển số xe 51B-23417), từ bến 

xe Nước Ngầm (Hà Nội) đến TP. Hồ Chí Minh xuất phát 9h ngày 05/8/2020 do có liên 

quan đến ca mắc Covid-19. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị:  

 - Ban chỉ đạo các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, 

tìm kiếm và phát hiện các trường hợp hành khách trên trên chuyến xe nêu trên. 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Y tế: 

 + Chỉ đạo và thực hiện điều tra dịch tễ, lấy mẫu làm RT-PCR tất cả các trường 

hợp nêu trên theo đúng hướng dẫn tại Công điện 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của 

Bộ Y tế. 

 + Rà soát, lập danh sách, giám sát sức khỏe các trường hợp có tiếp xúc gần 

những trường hợp trên. 

 + Thực hiện khoanh vùng, cách ly, xử lý theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 

3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 v/v “Ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng 

chống Covid- 19”. 

 - Gửi báo cáo giám sát về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo địa chỉ 

baodichqn@gmail.com.  

 Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. 

  Trân trọng cảm ơn./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KSBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
                      Ninh Văn Chủ 

 

mailto:baodichqn@gmail.com

		2020-08-11T08:00:54+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Dung<nguyenthidung1.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-11T08:15:41+0700
	Việt Nam
	Ninh Văn Chủ<ninhvanchu@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-11T08:44:26+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<cdc.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




