
Lào Cai, Yên Bái khẩn tìm người tới quán bar, cafe liên quan ca bệnh 

COVID-19 
(Thứ ba, 04/05/2021 10:01) 

Sở Y tế Yên Bái khẩn tìm người có mặt ở quán cafe Đồng Tâm, TP Yên Bái, còn Lào Cai tìm 

người từng tới quán bar Face Club. 

Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa có thông báo khẩn tìm người có mặt ở quán cafe nhà thuốc Đồng Tâm, 

thành phố Yên Bái liên quan ca dương tính SARS-CoV-2. 

Quán cafe Đồng Tâm có địa chỉ tại đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Sở 

Y tế tỉnh này tìm người từng đến đây vào khoảng 17h-18h ngày 1/5, phải liên hệ ngay với cơ 

quan y tế gần nhất để được hỗ trợ, giải thích. Theo đó, có khả năng gọi điện tới con đường dây 

nóng: 19009095 – Bộ Y tế; 0964671010 – Sở Y tế Yên Bái; 0853459000- Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Yên Bái để trị sùi mào gà tại nhà. 

Sở Y tế Lào Cai có thông báo khẩn số 16 tìm người từng tới quán bar Face Club ở Tổ 7 phường 

Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai từ 16h00 ngày 26/4 ngày 3/5. 

Trước đó, công an phường Duyên Hải có báo cáo về 2 vợ chồng DJ tiếp xúc trực tiếp với một ca 

dương tính với SARS-CoV-2 (tức là F1). 

Sở Y tế Lào Cai đề nghị một số người đến quán bar trên đây liên hệ ngay bộ phận y tế gần nhất 

để được giải đáp, hỗ trợ; Gọi điện tới các đường dây nóng để khai báo cũng như tư vấn: Sở Y tế 

tỉnh Lào Cai: 0969.841.414; Trung tâm làm chủ bệnh tật sùi mào gà tỉnh Lào Cai: 0912.567.252; 

Bộ Y tế: 19009095. 

các Sở Y tế Yên Bái và Lào Cai đều yêu cầu các người từng đến các điểm này cung cấp số điện 

thoại các người đã tiếp xúc gần với mình; Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại 

https://tokhaiyte.vn cũng như thường xuyên cập nhật tình hình sức khoẻ. 
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