
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ TIÊN LỘC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 #SoKyHieuVanBan                                                #DiaDiemNgayBanHanh
                       

THÔNG BÁO 
Tăng cường theo dõi, giám sát người về từ huyện Nam Trà My

Thực hiện Công văn số: 3099/SYT-VNY ngày 27/10/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Quảng Nam về việc tăng cường cách ly theo dõi người về từ huyện Nam Trà My; 

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngày 24/10/2021, tỉnh Quảng 
Nam ghi nhận ca bệnh BN887851, làm việc tại trường THCS Trà Tập, xã Trà Tập 
huyện Nam Trà My, là ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Trong 03 ngày, từ 
ngày 24/10/2021 đến ngày 26/10/2021, địa phương đã công bố 20 ca mắc COVID-
19 và 183 trường hợp nghi mắc.

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp tại huyện Nam Trà My, nhằm 
đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, UBND xã 
Tiên Lộc đề nghị những ai đã từng đi/đến/về từ huyện Nam Trà My, kể từ ngày 
7/10/2021 trở lại đây, phải khẩn trương đến ngay Trạm y tế xã để khai báo y tế và 
thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Trên đây là nôi dung Thông báo về tăng cường theo dõi, giám sát người về từ 
huyện Nam Trà My. Đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giám sát và tuyên truyền 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở 5 thôn và bà con nhân dân thực hiện nghiêm 
túc./.

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận:                        CHỦ TỊCH 
-BCĐ xã;                                                                                
-Các TV BCĐ xã;
-BND 5 thôn;
-Lưu VT.          
                                                                                                                     #ChuKyLanhDao
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