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THÔNG BÁO KHẨN SỐ 54 

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

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
 

Trường hợp bệnh nhân nam, sinh năm 1953, là nhân viên Khách sạn Phố 

Biển địa chỉ 36 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang.  

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

CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

- Từ ngày 9/7/2021, bệnh nhân ở tại nơi làm việc. 

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30 ngày 04/9/2021: Tiêm vắc xin tại điểm tiêm Viện 

Pasteur Nha Trang, được xét nghiệm Realtime-PCR và cho kết quả dương tính 

với Sars-CoV-2 cùng ngày. 

- Qua truy xuất camera theo dõi tại điểm tiêm, danh sách và lịch tiêm 

chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã thông báo cho người dân đến tiêm 

chủng tại điểm tiêm Viện Pasteur trong thời gian 8 giờ 00 – 8 giờ 30 để thực 

hiện quản lý và chủ động phòng, chống dịch COVID-19. 

Thông báo này thay cho thông báo khẩn số 3013/TB-KSBT ngày 

04/9/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. 

 
 

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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