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THÔNG BÁO  

Về việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp công dân dọc tuyến đường 

Qlộ 1A, tuyến đường Phong Bắc, khu vực chợ voi, Giáo viên và học sinh lớp 3 

tuổi B trường Mầm non Kỳ Phong, tổ liên gia số 7 thôn Tuần Tượng và các 

trường hợp F2 liên quan đến F1 của ca nhiểm COVID-19 Nguyễn Văn Tùng 

 

Trong thời gian từ ngày 05 tháng 11 năm 2021 trên địa bàn xã Kỳ Phong đã 

xẩy ra ca bệnh nhiểm COVID-19 với lịch trình ca nhiêm nhiều đối tượng tiếp xúc. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Kỳ Anh tổ 

chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các đối tượng bắt đầu từ 13h30 phút ngày 

10/11/2021 như sau: 

1.Giáo viên học sinh lớp 3tuổiB trường Mầm Non xã Kỳ Phong 

Địa điểm lấy mẫu: Sân trường Mầm non xã Kỳ Phong 

2.Công dân dọc hai bên tuyến đường 1A, đường Phong Bắc, khu vực chợ voi 

Địa điểm lấy mẫu: Tại Hội trường thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Phong 

Phân thời gian đến test nhanh như sau:  

- Từ 13giờ30phút đến 14giờ30 phút công dân dọc tuyến đường Phong Bắc 

- Từ 14 giờ30 phút đến 16 giờ, công dân dọc tuyến đường 1A 

3. Công dân tổ liên gia số 7 thôn Tuần Tượng, các đối tượng thuộc F2 và cán 

bộ, công chức xã Kỳ Phong. 

Địa điểm lấy mẫu: Tại hội trường thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong 

Phân thời gian đến test nhanh như sau:  

-Từ 13giờ30phút đến 14giờ30 phút công dân tổ liên gia số 7 thôn Tuần Tượng. 

-Từ 14 giờ30 phút đến 16 giờ 30 phút, các đối tượng F2 

-Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, cán bộ xã 

Vậy Ủy ban nhân dân xã thông báo cho toàn thể cán bộ, công dân biết đến 

đúng địa điểm và thời gian quy định để lấy mẫu xét nghiệm./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ phòng chống dịch covid-19 xã; 

- Ban QL chợ Voi; 

- Các trường học; 

- Bí thư, thôn trưởng các thôn; 

- Lưu VP. 
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