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QUYET DINH 
Ye vic thiêt 1p cht, trm kim soát ra, vào vñng cách ly 

dê phông, chông djch Covid-19 

TRUONG BAN Cifi DAO PHONG CHONG DICH 

Can th Luat Phông, chng bnh truyn nhiêm ngày 21/11/2007; 

Cán cz' Nghj djnh s 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cña C'hInh phi quy 
din/i c/il tlêt thi han/i m5t so diêu cüa Lut Phông, chOng bnh truyen nhiêm ye áp 
dyng bin pháp cách ly y tê, cwông ché cách ly y té và chOng djch dic thi trong th&i 
gian có dfc/i; 

Can th Quylt djnh s 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cüa Bó Y ti v vic ban 
han/i "Htróng dan tO chác thrc hin cách lyytê vüng Co djch Covid-19 ", 

Can th QuyIt djnh s 1485/QD-UIBND ngây 18/02/2021 cia UBND huyn ye' 
vic kin toàn Ban chi dQophOng, chOng dich  Covid-19 huyn Try'c Ninh, 

Can czr COng van s 251/UBND-VP7 ngày 07/5/2021 cüa UBND tin/i Nam 
Djnh ye vic yeu cau thy'c hin giän cách xd hi theo C/il thj sO 15/CT-TTg ngày 
2 7/3/2020 cüa Thi tir&ng ChIn/i phz; 

Can ci'r Quylt djnh si 03/QD-UBND ngày 0 7/5/2021 cüa Ban c/il dgo phOng, 
chOng dich  Covid-19 hzyn Trijc Ninh ye vic Thiêt 1tp vUng each ly dê phOng 
chong djch Covid-19 tti Xóm tri, To dan phô Tây Kênh, thj trân Co L; 

Xét d nghj cüa Tru'àng phOng Y t C/ni t/ch UBND thj trán C L v vic 
llilêt lap chOt, trgrn kiêm soát ra, vao vIing cách 1y  dé phông, chOng d/ch C'ovid-
19 tQi xóm Trçii, tO dan phO Táy Ken/i, thj trân CO Lê. 

QUYET DINII: 
Diu 1. Thi& 1p ch&, trtm kim soát ra, vào vUng cách ly d phông chng 

djch Covid- 19 ti xóm Trti, to dan phô Tây Kênh, thj trân Co Lê, tC 00 gi?Y 00 
phüt, ngày 08/5/2021/5/202 1, ci the nhir sau: 

1. Thit 1p 05 ch&, trtm kim soát ra, vào vüng each ly: Tii các vj trI dung 
vào/ra xóm Trai, to dan phô Tây Kênh, thj trãn Co Lê. 

2. Thành phAn ch&/ tram kim soát: 

2.1. Lirc lucing Cong an: 01 (mOt) dng chI 

2.2. Lire krcmg Quãn sr: 01 (mOt) dng chI 

2.3. Can b y t& 01 mOt  dng chI 

2.4. Dan quan tij v: 01 (mOt)  dng chI 

2.5. Doãn viên doàn tharih niên: 01 (met) dng chI 

2.6. HOi  viên  HOi  Lien hip pht net: 01 (met)  dng chi 

- Ch& trwng 

- Thãnh viên 

- Thãnh viên 

- Thành viên 

- Thành vin 

- Thânh viên 



Diu 2. Nhim vu cüa ch&/tram kim soát: 

- Kim soát chat chê 24/24h không cho ngixYi ra, ngui vào vüng cách ly. 
Ngui duqc phép ra!vào vüng cách ly là nhtThg ngthi dang thirc hin nhim vii 
duçrc phân cong ti vUng cách ly; mOt  so trithng hçip dc bit khác phãi duçic sir 
dông cüa chInh quyên dja phtnmg. 

- Kim soát chat chê 24/24h không cho hang hóa, phumg tin ra vào vüng 
cách ly. Chi cho phép ra, vào vüng cách ly nhthig hang hóa, phuong tin phiic 
v1i vic cách ly; mOt  so tru?mg hçip dc bit khác phãi &rçlc sir dông cüa chinh 
quyên dja phuang. 

- Lp danh sách, do than nhit, quan sat tinh trng sirc khOe tht cã ngui 
duqc phép ralvào vüng each ly. 

- Yêu cu tht ca nhUng nguYi thrqc phép ralvào vüng each ly phái deo khu 
trang và khi:r khuân tay bang dung djch sat khuân tay nhanh; khi ra phãi tháo bo 
khâu trang dã sr d11ng và thu gom vào ncii quy djnh ti chôt kiêm soát và khi'r 
khuân tay bang dung djch sat khuân tay nhanh. 

- Kim soát, khi~ trüng toàn b phuang tin thrçic phép ra/vào vi1ng cách ly. 

- Ch&Jtrm kim soát tu giãi th khi CO Quy& djnh eUa cp cO thm quyn 
v vic cOng bô hét djch bnh tai  dja ban. 

Diu 3. Thành viên Ban clii do phOng, chng djch Covid-19 huyn Trirc Ninh; 
các ci quan, &m vl lien quan; các ông, bà có ten tai  Diêu 1; các xà, thj trân chju; 
cac t6 chirc, cá nhân lien quan chju trách thim thi hãnh Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
- UBND tinh Nam Djnh; 
- Ban chi do phông chong djch bnh tinh Nam Djnh; 
- Sâ Y tê tinh Nam Djnh; 
- Thirong tr1rc Huyn üy; 
- Länh dao  HDND, UBND huyn; 
- Nhu Diêu 3; 
- Cong thông tin din tir huyn; 
- Liru: VT. 

TRTXYNG BAN ciii DAO 

 

Liru Van Dwong 
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