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THÔNG BÁO 

Về viêc̣ triển khai lấy mẫu tầm soát phòng, chống dic̣h COVID-19 

 trên điạ bàn xã Côṇg Lac̣ 

 

  Thưc̣ hiêṇ Công văn số 1705/UBND-YT, ngày 27 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyêṇ Tứ Kỳ về viêc̣ tăng cường quản lý, kiểm soát dic̣h bêṇh 

COVID-19 trên điạ bàn huyêṇ; 

  Đến 18h00 phút ngày 27/11/2021, ổ dic̣h taị công ty TNHH GFT ghi nhâṇ 

39 ca F0 , trong đó trên điạ bàn xã Côṇg Lac̣ là 07 ca F0 xuất hiêṇ taị các khu 

vưc̣ nhà tro ̣ taị các thôn Bình Hàn, Hàm Hy, Tất Thươṇg; truy vết thêm  249 

trường hơp̣ F1 liên quan đến các F0.  Trước tình hình cấp bách do dic̣h xảy ra ở 

công ty có số lươṇg công nhân lớn và diêñ biến phức tap̣ của dic̣h bêṇh COVID-

19 trên điạ bàn xã có lây lan ra diêṇ rôṇg. 

  Nhằm sớm khống chế, khoanh vùng, dâp̣ dic̣h nhanh nhất, Ủy ban nhân 

dân xã Côṇg Lac̣  phối hơp̣ với Trung tâm y tế huyêṇ tổ chức lấy mẫu tầm soát 

cho 3000 người trên điạ bàn xã vào ngày 28/11/2021. Cu ̣thể: 

  Đối tươṇg: Toàn thể nhân dân xã Côṇg Lac̣ (trừ trẻ em dưới 18 tuổi); 

  - Các gia đình có con em làm taị công ty GFT yêu cầu phải đến lấy mẫu 

tầm soát 100%.  

  - Riêng đối với trường hơp̣ F2 đã đươc̣ ra Quyết điṇh cách ly taị nhà, yêu 

cầu ở taị nhà. Tổ công tác se ̃đến nhà lấy mẫu. 

  - Đối với các trường hơp̣ có liên quan đến các F1 mà chưa khai báo, yêu 

cầu khai báo ngay với traṃ y tế để có biêṇ pháp lấy mẫu kip̣ thời. 

 Điạ điểm lấy mẫu:  Taị Hôị trường UBND xã Côṇg Lac̣.  

 * Thời gian lấy mẫu:  

 Buổi sáng 

 1. Thôn Hàm Hy:  

+ Từ 7giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút ( lấy từ Khu chơ ̣Cầu xe – xung quanh 

công ty GFT đến UBND xã). 

+ Từ 8 giờ 30 phút – 10 giờ 00 phút ( lấy người trong làng Hàm Hy). 

  2. Thôn Bình Hàn: Từ 10 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút 

 Buổi chiều 

 1. Thôn Đôn Giáo: Từ 13 giờ 00 phút – 14giờ 00 phút 
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 2. Thôn Tất Thươṇg: Từ 14 giờ 00 phút – 15 giờ 30 phút 

 3. Thôn Tất Ha:̣ Từ 15giờ 30 phút – 16 giờ 30 phút 

  Vâỵ Ủy ban nhân dân xã Côṇg Lac̣ thông báo để toàn thể nhân dân trên điạ 

bàn xã nắm đươc̣ và đến lấy mẫu theo thời gian đã thông báo. 

 
Nơi nhận:                                                                  
- Như trên; 
- TT Đảng ủy xã;  
- TT HĐND xã;  
- Chủ tịch, PCT  UBND xã; 
- Lưu: VP. 
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