
UBND THỊ TRẤN HỢP HÒA 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-BCĐ Hợp Hòa, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KHẨN 

Về việc tìm người đến khu vực chợ Me 

 vào khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ 15 ngày 20/11/2021. 

 

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Hợp Hòa nhận được thông 

báo khẩn của xã Bàn Giản - Lập Thạch về trường hợp Lê Thanh Thủy SN: 1972 ở 

xã Bàn Giản, Lập Thạch có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SAR-COVI-2 

vào 02 giờ sáng ngày 23/11/2021.  

Khoảng 08h30 đến 09h15 phút  ngày 20/11/2021, ông Lê Thanh Thủy đi xe 

máy từ nhà ở xã Bàn Giản, Lập Thạch đến chợ Me thuộc TDP. Phố Me, TT Hợp 

Hòa để mua thực phẩm và đồ dùng cá nhân. Khi đến chợ, ông Thủy đi vào trong 

chợ và đến các địa điểm: Quán gửi xe nhà ông Kim Văn Long (vợ tên là Vĩnh), 

gian hàng bán cá, gian hàng thịt lợn của bà Trịnh Thị Luyến, gian hàng bán đồ 

dùng cá nhân của chị Thúy ở Hướng Đạo và một số điểm bán hàng trong chợ.  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị trấn Hợp Hòa thông báo, đề 

nghị toàn thể người dân những ai tiếp xúc với ông Lê Thanh Thủy hoặc đến các 

điểm trong khu chợ Me, thị trấn Hợp Hòa vào khung giờ (08h30 đến 09h15 ngày 

20/11/2021) cần thực hiện ngay các biện pháp sau: 

1. Trong buổi sáng nay (ngày 23/11/2021), đến ngay Trạm y tế thị trấn Hợp 

Hòa để khám sàng lọc, lấy mẫu test nhanh và được hướng dẫn các biện pháp phòng 

dịch. 

2. Trong trường hợp không đến được, đề nghị liên hệ ngay với cơ quan y tế 

gần nhất hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912.904.321 để được hỗ trợ. 

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 các xã và Đài truyền 

thanh trong địa bàn huyện thông báo rộng rãi ngay trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để toàn thể người dân có liên quan biết và chủ động thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- BCĐ PCDB Covid 19 huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- CAH ( b/c) 

- BCĐ PCDB Covid 19 thị trấn; 

- Đài truyền thanh Thị trấn; 

- Các ông, bà trưởng TDP; 

- Lưu: CATT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN 

Nguyễn Bá Thanh 
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