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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 1 

Về việc tìm người có đến các địa điểm với ca COVID-19 
________________________ 

 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum thông báo thời gian, địa điểm có liên quan đến ca 

COVID-19, như sau: 

TT Mốc dịch tễ Địa điểm Thời gian 

1 
Trạm kiểm soát  

Sao Mai 

Quốc lộ 14 (km 1562 + 500) - 

Thôn 2, xã Hòa bình, thành 

phố Kon Tum 

Từ 15h30 đến 17h50, 

ngày 19/7/2021 

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị tất cả công 

dân có đến địa điểm, thời gian nêu trên cần khẩn trương thực hiện ngay: 

1. Đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên; giữ khoảng cách tiếp 

xúc với người khác tối thiểu 2m; không đến nơi tập trung đông người. 

2. Điện thoại ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn, áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Hoặc điện thoại đường dây nóng 

phòng chống dịch COVID-19. 

TT Cơ quan, đơn vị Số điện thoại 

01 Sở Y tế tỉnh Kon Tum 0972.717.875 

02 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum (CDC) 0979.852.052 / 02603.505.900 

03 Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum 0942.487.888 / 0905.136.216 

04 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 0914.073.224 / 0964.921.515 

05 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 0868.589.624 / 0848.176.999 

06 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 0903.575.727 / 0987.928.777 

07 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi 0914.222.800 / 0828.977.705 

08 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 0961.741.669 / 0979.512.766 

09 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 0913419413 / 0981446737 

10 Trung tâm Y tế huyện Kon Plông 0964.811.515 / 0905.225.988 

11 Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 0914.059.206 / 0935.302.655 

12 Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai 0972.629.038 / 0367.567.514 

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

4. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến http://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng 

NCOVI từ địa chỉ http://ncovi.vn và thường xuyên cập nhập tình trạng sức khỏe. 

5. Cài đặt ứng dụng Bluzone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19: http://Bluzeone.gov.vn 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các địa 

điểm, thời gian theo điều tra dịch tễ (nếu có). Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp 

KHẨN 

http://bluzeone.gov.vn/
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huyện gửi thông báo đến các Tổ cộng đồng; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài 

Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum thông báo đến 

toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh uỷ Kon Tum; 

- UBND tỉnh Kon Tum; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Kon Tum; 

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng; 

- UBND&BCĐ PCD COVID-19 cấp huyện; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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