VI PHA

DANH SACH CAC C€ sO KINH DOANH THUOC CHfJ'A BNH
T HANH CHINH LIEN QUAN PHONG, CHONG DCH COVID-19
kit qua kiêm tra d5t xuá't cüa Sà Y t ngày 14/6/2021)
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S 94, dtr&ng Hái Thi.rcing
Lan Ong, TP. Ha Tinh, tinh
Ha Tinh.
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S 110, dirOng Hái Thi.rgng
Lan Ong, TP. Ha linh, tinh
Ha Trnh.

Livipham
Khong chip hành các bin pháp phông, chng djch bnh truyn nhim
theo yêu câu cüa car quan, to chirc có thâm quyên (ban thuc diêu tr các
bnh v ththng ho hp hoc CO các triu chmg nhix: s&, ho, dau h9ng, khO
thO, nhung không h.râng dn nglxäi dan ti khai báo y tê, không htràng dn
ngixi dan lien h vâi car sâ y t gn nht dê dirge tix vn, huâng dan ciii
th. Không thông báo ho ten, dja chi nth cix trü, so diên thoai cUa ngirii
bênh cho car quan y t trên dia bàn hoc tOi dumg day nóng tiêp nhn
thông tin v djch bnh COVID-19 theo yêu câu ti Van bàn s 1441/SYTNVD ngày 11/5/2021 và Van bàn s 1928/SYT-NVD ngày 13/6/202 1 cüa
S& Y t Ha Tinh v vic tang cixxng các bin pháp d phOng ch6ng djch
COVID-19 tai các car so ban lé thu6c).
Không chAp hành các bin pháp phông, ch6ng dch bnh truyn nhim
theo yeu cau cüa car quan, to chüc CO thâm quyên (ban thuc diêu trj các
bnh v dirOng ho hap hoc có cac triu chrng nhir: s&, ho, dau hong, khó
tho, nhtrng không huOng dn ngithi dan t%r khai báo y tê, không hithng dn
nguOi dan lien he vOi car sO y té gn nhât d duçic tir vtn, hirOng dan c11
the. Không thông báo h9 ten, dja chi nan cix trü, so then thoi cña nguôi
bnh cho car quan y tê trén dia bàn hoc tOi dirOng day nóng tiêp nh.n
thông tin v djch bnh COVID-19 theo yêu cu tti Van bàn s6 1441/SYTNVD ngay 11/5/2021 và Van bàn so 1928/SYT-NVD ngày 13/6/202 1 cüa
SO Y te Ha linh v vic tAng cirng các bin pháp d phOng chng djch
COVID-19 ti các car sO ban lé thuc).
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