
 
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT - NVY 

V/v tổ chức rà soát, cách ly trường 

hợp liên quan đến nguy cơ lây 

nhiễm COVID-19 tại TP Đà Nẵng 

          Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2020 
 

 
Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ghi nhận 

các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi 

sau 99 ngày Việt Nam không có trường hợp nào lây nhiễm từ cộng đồng.  

 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 253/TB-

VPCP ngày 25/7/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại 

Văn bản số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020, UBND tỉnh Nam Định  tại Văn bản 

số 321/UBND-VP7 ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục Giám đốc các đơn vị khẩn 

trương thực hiện: 

- Rà soát, điều tra dịch tễ, lập danh sách, cách ly y tế đối với các trường 

hợp đến, trở về từ Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong vòng 2 tuần qua (từ 

11/7/2020 đến nay) cư trú, lưu trú trên địa bàn. Đặc biệt lưu ý những trường hợp 

có đi qua các điểm có nguy cơ cao theo Thông báo khẩn số 16 ngày 26/7/2020 

của Bộ Y tế. 

- Cập nhật thông tin về tình hình theo dõi sức khỏe những trường hợp 

cách ly y tế tại nhà vào báo cáo hàng ngày (có danh sách gửi kèm theo báo cáo). 

Đề nghị gửi kết quả rà soát theo biểu mẫu gửi kèm về Sở Y tế trước 15h 

ngày 30/7/2020 để tổng hợp báo cáo (đồng thời gửi file qua email 

tonghopsytnd@gmail.com; baocaodichnd@gmail.com )./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Khương Thành Vinh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP RÀ SOÁT 

Người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi 

 

Thời gian, địa điểm cụ thể như sau: 

1. Những người đã đến, trở về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 11/7/2020 

2.Những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 bệnh viện: 

- Bệnh viện C Đà Nẵng: từ ngày 20-22/7. 

- Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng: ngày 18/7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp 

và ngày 23/7 tại phòng Hồi sức tích cực. 

- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng: Từ ngày 14-16/7 

và 20-21/7 tại căng tin Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện và phòng 401, khu B. 

3. Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh 

Hường: 

- Chuyến 3 giờ chiều ngày 17/7/2020 từ TP Đà Nẵng đến Thành phố 

Quảng Ngãi. 

- Chuyến 3 giờ sáng ngày 20/7/2020 từ Thành phố Quảng Ngãi đi Thành 

phố Đà Nẵng, đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 

6h30 giờ sáng. 

4. Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21/7/2020, số hiệu SE7 từ 

Thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Quảng Ngãi. 

5. Chợ đầu mối Hoà Cường, 65 Lê Nổ, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà 

Nẵng, vào buổi sáng các ngày từ 8-12/7. 

6. Quán bún Cô Nở, đường Nguyễn Thuỵ, Quảng Ngãi: buổi sáng ngày 

18/7. 

7. Hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, ngày 19/7. 

8. Nhà Văn hoá Lao động, đường Hùng Vương, Quảng Ngãi, từ 20-21h 

ngày 23/7. 
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