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Số:          /STTTT-TTBCXB 

   V/v gửi thông tin tuyên truyền phòng, 

chống COVID-19 ngày 08/5/2021 (Lần 2) 
 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: UBND các huyện, thành, thị 
 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-CT ngày 02/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tăng cường phòng, chống chống dịch COVID-19 và Văn bản số 

1846/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để 

chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng; 

Sở Thông tin và Truyền thông gửi Thông tin tuyên truyền phòng, chống 

COVID-19 ngày 08/5/2021 (Lần 2) để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền 

trên hệ thống thông tin cơ sở (kèm theo). 

Đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo công tác tuyên 

truyền tại địa phương./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ tỉnh (sở Y tế); 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Đài TH-TH cấp huyện; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy);   

- Trung tâm CNTT&TT;      

- Lưu: VT, TTBCXB (NL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 

Ngày 08/5/2021 (Lần 2) 

(Kèm theo Công văn số        /STTTT-TTBCXB ngày 08/5/2021  

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

1. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, trường hợp bệnh nhân nam, 42 tuổi 

tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy là F1 tiếp xúc gần với ca bệnh BN3027 

đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, trường hợp này đang được 

cách ly, theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 

Qua điều tra dịch tễ, từ ngày 27/4 đến 13h ngày 29/4, trường hợp này đi 

chăm bố đẻ là BN3027 đang điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Từ 

14h30 đến 17h ngày 29/4, có đi xe ô tô khách BKS 19B-021.71 của nhà xe Tiến 

Hồng từ bến xe Mỹ Đình về xã Tân Phương. Sáng ngày 30/4/2021, đi đám cưới 

nhà ông Dương Văn Cử - khu 7, Tân Phương, Thanh Thủy. Tối ngày 30/4, đi 

đánh bóng chuyền hơi tại Hội trường khu 7, Tân Phương. Sáng 1/5, đi ăn giỗ tại 

nhà ông Bùi Văn Tuyến tại khu 7, Tân Phương. Đến chiều ngày 2/5/2021 bắt xe 

khách BKS 19B-021.71 của nhà xe Tiến Hồng đi từ Tân Phương đến bến xe Mỹ 

Đình, Hà Nội. Ngày 7/5/2021 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với 

SARS-CoV-2. 

Các lực lượng chức năng tiến hành thành lập các chốt kiểm dịch. Qua rà 

soát, truy vết có 62 F1 trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp này đã được Trung tâm 

y tế Thanh Thuỷ điều tra, truy vết và chuyển về cách ly tập trung tại Cơ sở cách 

ly tập trung - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng 

Vương. Hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và chưa có kết quả. 

Đồng thời, hướng dẫn cách ly tại nhà cho 191 F2 liên quan; các trường hợp F2, 

F3 vẫn đang được Trung tâm Thanh Thủy tiếp tục điều tra, rà soát. 

2. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ và Ban chỉ đạo các cấp đã tiến hành khẩn trương, 

quyết liệt các biện pháp nhằm khoanh vùng, dập dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan ra 

cộng đồng. 

3. Đề nghị Nhân dân: 

- Chủ động, tự giác, tích cực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định phòng 

chống dịch bệnh COVID-19  

+ Đối với F1: Người nghi nhiễm, người đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần 

với F0 phải: Đeo ngay khẩu trang; báo cho cơ sở y tế nơi sinh sống; cách ly tại khu 

vực được quy định. Đồng thời báo cho F2 về tình trạng của mình. 

+ Đối với F2: Người tiếp xúc với F1 phải: Đeo ngay khẩu trang; báo cho cơ 

sở y tế nơi sinh sống; cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Trong trường hợp 

F1 âm tính, F2 có thể giải phóng và tự theo dõi sức khỏe. Đồng thời báo cho F3 về 

tình trạng của mình. 



+ Đối với F3: Người tiếp xúc với F2 phải: Đeo ngay khẩu trang; báo cho cơ 

sở y tế nơi sinh sống; tự theo dõi sức khỏe và báo cáo nếu có triệu chứng ho, sốt, khó 

thở, mệt mỏi... Đồng thời báo cho F4 về tình trạng của mình. 

+ Đối với F4 hoặc F5 phải: Đeo ngay khẩu trang, tự theo dõi sức khỏe. 

- Mỗi người dân không lơ là chủ quan, không hoang mang lo sợ; phát huy tinh 

thần tương thân, tương ái, không kỳ thị, xa lánh những người có liên đến vùng có 

dịch. 

- Bình tĩnh, chủ động thực hiện trạng thái bình thường mới: Vừa tham gia lao 

động sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh; đảm bảo ổn định tình hình và phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị thính giả về tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trong các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt./. 

Sở Thông tin và Truyền thông 
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