
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT Bình Định, ngày      tháng  7  năm 2021 
 

THÔNG BÁO KHẨN 

(NGÀY 24/7/2021) 

 

Sở Y tế thông báo cho những người cùng đi chuyến bay 

Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phù Cát 

hạ cánh lúc 13h00’ ngày 20/7/2021 cần khẩn trương thực hiện những việc sau: 

 

1. Liên hệ ngay và thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế gần nhất để kịp thời 

được tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp theo dõi sức khỏe, đảm bảo phòng 

chống dịch COVID-19. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú cho 

đến khi có sự hướng dẫn của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế địa phương. 

3. Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp 

xúc gần với mình: 

- 18009271 (Sở Y tế) 

- 0888717559 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định) 

4. Khai báo y tế trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình 

trạng sức khỏe. 
 

Sở Y tế kính thông báo./. 
 

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;               (phối 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;     hợp) 

- Báo Bình Định;                                      

- Đài PT - Truyền hình Bình Định; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

              

 
 

Lê Quang Hùng 
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