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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 12 

Về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
 
 

Thông tin dịch tễ liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-

CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

- Quán Cà phê Aloha, Đường B1 Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang từ 8h-

9h30 ngày 8/7/2021. 

Đính chính thông báo khẩn số 11 tại các địa điểm sau: 

- Đám giỗ địa chỉ 21/3 Nguyễn Tất Thành, Phước Long, Nha Trang từ 7h-

12h ngày 5/7/2021 thay cho đám giỗ địa chỉ 21/3 Nguyễn Tất Thành, Phước 

Long, Nha Trang từ 15h-16h ngày 5/7/2021 trong thông báo khẩn số 11. 

 - Quán cà phê Đồi, Khu đô thị Mipeco, đường Tô Hiệu từ 16h45-22h  

ngày 3/7/2021 thay cho Quán cà phê Đồi, Khu đô thị Mipeco, chung cư P.H, 

thành phố Nha Trang từ 16h45-22h ngày 3/7/2021 trong thông báo khẩn số 11. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đề nghị những cá 

nhân có liên quan đến lịch trình trên: 

-  Liên hệ với Trạm Y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ. 

-  Cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. 

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

nhật tình trạng sức khoẻ. 

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19: https://bluezone.gov.vn 

 
 

Nơi nhận:         
- Văn phòng Tỉnh ủy (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (VBĐT); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (b/c, VBĐT); 

- Sở Y tế (b/c)(VBĐT); 

- Lưu: VT, Khoa PCBTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Tôn Thất Toàn 

 

KHẨN 
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