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Cẩm Thạch, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Cô rô na
(tính đến 15 h ngày 05/02/2020)
Thực hiện văn bản số 308/UBND ngày 03/02/2020 của UBND thành phố
Cẩm Phả về việc quản lý theo dõi các trường hợp là công dân Việt Nam có hộ
khẩu thường trú tại thành phố Cẩm Phả nhập cảnh từ Trung Quốc về địa
phương qua cửa khẩu Móng Cái.
UBND phường tình hình phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp như
sau:
1.Tính đến 15h00 phút ngày 05/02/2020 trên địa bàn phường không có
trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút corona.
2. Công tác quản lý theo dõi các trường hợp công dân Việt Nam có hộ khẩu
thường trú trên địa bàn phường nhập cảnh từ Trung Quốc về địa phương: có 01
trường hợp.
- Họ và tên: Nguyễn Đức Tình.
- Địa chỉ cư trú: Tổ 7, khu Hồng Thạch B, phường Cẩm Thạch.
- Nghê nghiệp: Lao động tự do.
- Thời gian nhập cảnh về địa phương: từ ngày 03/02/2020.
- Nơi xuất phát nhập cảnh về địa phương: tại thị xã Bằng Tường, tỉnh
Quảng Tây, Trung Quốc. Qua đường cửa khẩu hữu nghị Tân Thanh – Lạng Sơn.
- Tình trạng sức khỏe: Sức khỏe tốt, không có triệu chứng sốt.
Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thạch báo cáo Ủy ban nhân thành phố,
phòng Y tế thành phố được biết và chỉ đạo ./.
Nơi nhận:
- UBND thành phố Cẩm Phả (B/c);
- Phòng Y tế thành phố (B/c);
- TT ĐU - HĐND phường (B/c);
- Lưu: VP.
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