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QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với trường hợp

 tiếp xúc gần ca bệnh (F1) để phòng chống dịch Covid - 19.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN LẠC

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ - CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và phòng, chống dịch 
đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ hướng dẫn số 3636/HD-SYT ngày 13/11/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Hải Dương về việc cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần với ca bệnh ( F1); 

Căn cứ thông báo số 326/TB-BCD ngày 18/11/2021 của ban chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh Covid - 19 thành phố Chí Linh, về việc ủy quyền ban 
hành quyết định cho các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà để thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19  

Xét đề nghị của Trưởng trạm y tế phường An Lạc. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người có tiếp 
xúc gần với ca bệnh (F1) để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
Covid - 19, cụ thể: 

Vương Thị Linh, Sinh ngày 10/10/2001; Số điện thoại: 0585.728.304
Địa chỉ: KDC: Bờ Chùa - P. An Lạc - TP. Chí Linh - tỉnh Hải Dương
Địa điểm cách ly: Tại nhà Vương Thị Linh, địa chỉ KDC Bờ Chùa, 

Phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 Lý do cách ly: Là F1 do có tiếp xúc gần với ca bệnh F0 Dương Thị Hạnh, 
địa chỉ KDC Đọ Xá, phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Thời gian cách ly: 14 ngày; Kể từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 
02/12/2021. 

Yêu cầu đối với người cách ly:
- Tự chấp hành nghiêm các quy định về cách ly tại nhà; có cam kết với 

chính quyền địa phương.
- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng 

PC-COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho 
Tổ Covid cộng đồng hoặc cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung 
cấp. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở ... thì phải báo 



ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không tự đo thân nhiệt được thì cán bộ y tế 
hoặc người chăm sóc, hỗ trợ (nếu có) sẽ đo cho người cách ly.

- Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo 
quy định.

- Nghiêm cấm ra khỏi nhà hoặc phòng hoặc căn hộ cách ly trong suốt thời 
gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người 
khác. Không tiếp xúc với động vật nuôi.

- Tuân thủ quy định về kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 
theo quy định của ngành y tế.

- Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn, phân loại chất thải nơi ở 
hàng ngày.

- Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức 
khỏe tại nhà theo quy định.

Lưu ý: Những trường hợp cách ly tại nhà, nếu không thực hiện nghiêm sẽ 
phải cách ly tập trung, tùy theo mức độ vi phạm sẽ áp dụng các biện pháp xử lý 
thích hợp. Trường hợp để lây dịch ra người thân, cộng đồng sẽ bị truy tố theo 
quy định của pháp luật

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng UBND, Trưởng trạm y tế, Trưởng công an phường, 

Trưởng KDC Bờ Chùa,Tổ giám sát Covid -19 cộng đồng tại KDC có người cách 
ly và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                          
- UBND thành phố;
 - Như điều 3; 
- Lưu: VP, TYT. 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hưng
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