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QUYẾT ĐỊNH
V/v thiết lập vùng cách ly để phòng, chống dịch Covid-19
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/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 chống dịch đặc thù trong thời gian có
dịch;
Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành hướng dẫn “Tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19”;
Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BCĐngày 07/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly thôn,
xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng về
việc thiết lập vùng cách ly để phòng, chống dịch Covid-19.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thiết lập các vùng cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn xã Xuân Hồng, cụ thể như sau:
1. Địa điểm các vùng cách ly: Xóm 27, 28, 29, 30 xã Xuân Hồng, huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
2. Phạm vi các vùng cách ly gồm:
+ 338 hộ, 1.288 nhân khẩu thuộc xóm 27, 28 thuộc Làng Phú Yên 1 xã
Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
+ 250 hộ, 1.346 nhân khẩu thuộc xóm 29, 30 thuộc Làng Phú Yên 2 xã Xuân
Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
3. Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do vi rút SARS-COV2 gây ra.
4. Thời gian cách ly: Từ 12 giờ 00 phút ngày 24/11/2021 đến khi có quyết
định của cấp có thẩm quyền về việc dỡ bỏ vùng cách ly.

Điều 2.Tổ chức thực hiện:
- Giao UBND xã Xuân Hồng thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện
kiểm soát 24/24 giờ đối với các vùng cách ly nêu trên. Đồng thời, chủ động, khẩn
trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm các yêu
cầu về dịch tễ của cơ quan y tế, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Y tế huyện;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Thành viên BCĐ phòng chống dịch
Covid-19 huyện; Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng; các tổ chức, cá nhân liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nam Định;
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.
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