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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng chống 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 vào Quyết định số 879/QĐ - BYT ngày 12/3/2020 của Bộ y tế về 
việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 
Covid - 19”; 

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

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Hộ gia đình đối với 

các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, cụ thể: 

Nguyễn Văn Hòa, Sinh ngày 28/04/1995: ĐT 0566 247 665
Địa chỉ: KDC An Bài - P. An Lạc - TP. Chí Linh - tỉnh Hải Dương.
Địa điểm cách ly: Tại Hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Là, KDC An Bài.

         Lý do: Đã hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày từ nước ngoài về tại điểm 
cách ly tập trung: Khách sạn Nam Cường-Hải Dương.

Thời gian cách ly: 14 ngày; Kể từ ngày 24/11/2021 đến hết ngày 
07/12/2021. 

Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế các đối tượng thuộc diện 
cách ly phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch mà chính quyền 
địa phương và cơ quan Y tế yêu cầu đồng thời không được ra khỏi nơi cách ly 
trừ trường hợp phải chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Điều 3. Văn phòng HĐND- UBND phường; Công an phường; Trưởng 

Trạm y tế phường; Trưởng KDC; Tổ giám sát Covid -19 cộng đồng tại địa bàn 
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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