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TTO - Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội với thị trấn Phong Điền, xã 

Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú 

Lộc) vì có nguy cơ lan truyền COVID-19 cao từ 0h ngày 9-5. 

 Huế lập trạm giám sát ngăn COVID-19 từ các tỉnh phía nam đèo Hải Vân 
 Bắc Ninh thêm 17 ca bị COVID-19 mới, thông báo khẩn tìm người tới 26 địa 

điểm nhà thuốc 
 Nâng mức cảnh báo COVID-19 lên tối đa 

 
 

b.sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: 

THƯỢNG HIỂN 

Trưa 8-5, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có 

kết luận ở cuộc họp ban vào sáng 8-5 về cách trị sùi mào gà tại nhà. 

https://www.nhathuocanhkim.com/
https://suimaoga.webflow.io/posts/cach-chua-triet-de-benh-sui-mao-ga-khong-tai-lai


Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định khá nhiều địa phương trên địa bàn huyện 

Phong Điền cũng như huyện Phú Lộc có nguy cơ lan truyền dịch bệnh COVID-19 rất 

cao cần quyết định thực hiện giãn cách xã hội ở 4 địa phương gồm: thị trấn Phong 

Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện 

Phú Lộc) từ 0h ngày 9-5. 

Học sinh toàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cho nghỉ học. một số trường học, đại học, 

cao đẳng... Lập phương án dạy học online. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế lập 8 chốt kiểm dịch, kích hoạt lại hệ thống đăng ký người từ 

nơi khác về địa phương thông qua áp dụng Hue-S. 

Mọi người dân trên địa bàn tỉnh không thể nào tụ tập quá 20 người. những tiệm ăn 

uống dọc quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh phải tạm dừng hoạt động trị sùi mào gà. 

UBND một số huyện, thị xã, TP Huế cũng được yêu cầu xây dựng phương án phòng 

chống dịch COVID-19 chi tiết trong thời gian diễn ra bầu cử sắp tới. 
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