
 

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

TRUNG TÂM 

 KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 135 /KSBT-KHNV Cần Thơ, ngày 11 tháng 02  năm 2021 
Vv: cập nhật danh sách các địa phương có 

dịch COVID-19 lưu hành và hướng dẫn 

cách ly người từ địa phương khác về  

thành phố Cần Thơ  
 

Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin truyền thông; 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an thành phố Cần Thơ; 

- Đài Phát thanh truyền hình TP. Cần Thơ; 

- Báo Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Trung tâm Y tế quận, huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 458/CV-BCĐ ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Cần Thơ về việc tổ chức giám sát người về từ 

vùng dịch. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ thông báo cập nhật danh sách 

các địa phương có dịch lưu hành và hướng dẫn cách ly đối với người từ các địa 

phương khác về thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau: 

I. Cập nhật danh sách các địa phương có dịch lưu hành và hướng dẫn cách 

ly đối với người từ các địa phương khác về thành phố Cần Thơ  

- Danh sách và hướng dẫn cách ly (đính kèm phụ lục 1) 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp tục cập nhật danh sách địa phương có 

dịch và đăng tải lên Website https://cdccantho.vn/  

II. Khuyến cáo người dân từng đến các địa điểm trên thực hiện: 

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương gần nhất hoặc gọi điện thoại đến 

các đường dây nóng để được tư vấn hỗ trợ. (đính kèm số điện thoại đường dây nóng 

tại phụ lục 2) 

2. Khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập 

nhật tình trạng sức khỏe.  

3. Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19 tại địa chỉ: bluezone.gov.vn. 

Trân trọng thông báo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT, KHNV. 
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             Huỳnh Minh Trúc 
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