UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỆNH COVID-19
Số: 4491/BCĐ

Châu Thành, ngày 30 tháng 12 năm 2020

V/v truy tìm người đi chung xe với
bệnh nhân 1452.

Kính gửi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện yêu cầu Trung tâm Văn
hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện phát thanh đột xuất, nhiều lần để truy tìm đối
tượng F1 của bệnh nhân 1452 như sau:
“Từ thông tin của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng
Tháp và yêu cầu truy tìm đối tượng F1 của bệnh nhân 1452. Ngày 24/12/2020 tại
quán ăn Minh Phát 2, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bệnh nhân 1452 cùng với hai
người lên xe khách giường nằm tên Hiền Vân, biển số xe: 68B-008.05 về Hà Tiên,
Kiên Giang.
Qua thông tin do tài xế xe khách nêu trên cung cấp, khi xe lưu thông trên
đoạn Quốc lộ 80 (theo hướng Mỹ Thuận – Sa Đéc) khoảng 09 giờ 40 phút đến 09
giờ 50 phút xe dừng lại dốc cầu Mù U (phía Sa Đéc – ngang Trung tâm y tế Huyện
cũ có một người nam tuổi trung niên, từ 40 - 50 tuổi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi
xám, xách một túi xách nhỏ (ngồi phía sau bệnh nhân 1452) xuống xe sau đó người
này đi đâu không rõ. Theo tài xế trình bày, người này dự kiến xuống đoạn giữa kể
từ cầu Cái Tàu Hạ đến cầu Mù U nhưng tài xế chạy quá trớn nên qua tới dốc cầu
bên kia mới dừng xe.
Ai là người đàn ông nêu trên nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để
được tư vấn sức khỏe. Đồng thời những ai biết thông tin về người đàn ông này hãy
nhanh chóng cung cấp cho Công an xã, thị trấn gần nhất để truy vết.
Mọi trường hợp cố tình không khai báo hoặc che giấu sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành xin thông báo”.
Đề nghị các đồng chí nhanh chóng thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT. UBND Huyện;
- Phòng VHTT Huyện;
- LĐVP-VX, NC-VX;
- QTM;
- Lưu: VT.
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