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THÔNG BÁO 

 Truy tìm người liên quan đến người bệnh COVID-19 tại  

khoa Nội B – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang 

 

Ngày 30/9/2021 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang ghi nhận 01 trường hợp 

bệnh Covid-19 tại khoa Nội B – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang thông báo khẩn tìm người liên quan đến 

người bệnh Covid-19 tại khoa Nội B – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang như sau: 

Người dân đã đến cung cấp dịch vụ, khám bệnh, nuôi bệnh và các bệnh nhân 

xuất viện tại khoa Nội B – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong thời gian từ ngày 

25/9/2021 đến ngày 30/9/2021 nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế, để 

được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe đúng theo quy định. 

Trên đây là thông báo truy tìm người có liên quan đến người bệnh Covid-19  tại 

khoa Nội B – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các 

cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh phối hợp thông báo đến người dân 

biết, thực hiện./. 

 

       Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 

       - Bộ Y tế (b/c); 
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