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    UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        XÃ NGỌC LIÊN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              

  

   Số:        /TB - UBND                        Ngọc Liên, ngày  04 tháng 9  năm 2021 

 

THÔNG BÁO KHẨN 

Về việc những ai đã tiếp xúc với bà Lê Thị Tình, bà Hà Thị Việt  

xã Ngọc Liên 

 

Thực hiện thông báo của Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc về việc xác minh 

những người có tiếp xúc gần với bà Hà Thị Việt, Thôn 6, xã Ngọc Liên và bà Lê 

Thị Tình (bán dụng cụ học tập, sách vở ở đối diện cổng trường cấp Trung học cơ 

sở xã Ngọc Liên), thôn 7, xã Ngọc Liên. 

 Ngày 23 tháng 8 năm 2021 bà Việt và bà Tình có đi xe Hải thuận từ chợ 

Ngọc Liên đi Thành phố Thanh Hóa cùng chuyến xe có bà Trịnh Thị Thuyết địa 

chỉ là Xã Yên Tâm, Huyện Yên Định là f0, đã có xét nghiệm Dương tính với 

SART-CoVi-2 ngày 03 tháng 9 năm 3021.  

Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Liên thông báo khẩn đến những người đã tiếp 

xúc với bà Hà Thị Việt thôn 6, xã Ngọc Liên và bà Lê Thị Tình thôn 7, xã Ngọc 

Liên khẩn trương đến ngay Trạm y tế hoặc Trung tâm y tế gần nhất để khai báo y 

tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

 Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Liên kính thông báo đến toàn thể nhân dân trên 

địa bàn xã và các xã trong địa bàn huyện Ngọc Lặc biết./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- TTr ĐU (b/c);                                                                  
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- MTTQ, các đoàn thể (p/h); 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 (t/h);   
- Các xã, đơn vị trên địa bàn huyện (biết);      

- Các thôn trên địa bàn xã(t/h);                                        
- Lưu: VT.                                                                                      
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nam 
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