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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư
trên địa bàn huyện Thanh Hà
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định 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 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 “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch
COVID-19”;
Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Hải
Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 123/TTr-SYT ngày
28/02/2021 về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư
trên địa bàn huyện Thanh Hà.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với xã/thôn/khu/cụm dân cư
trên địa bàn huyện Thanh Hà, cụ thể như sau:
1. Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với:
1.1. Cụm dân cư xóm Ba Sào, đội 8, thôn Hoàng Lại, xã An Phượng,
huyện Thanh Hà. (Ngay đầu xóm cách đường 190D 70m rẽ sang hướng tay
phải. Điểm đầu đường từ nhà ông Hoàng Văn Mậu đến nhà ông Phạm Tiến Ca,
chiều dài 120m; gồm 11 hộ dân với 35 nhân khẩu).
1.2. Cụm dân cư đường Cửa Đình đến cửa nhà ông Đoàn Văn Đạo, thôn
Hải Yến, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. (Bên phải từ nhà chị Nguyễn Thị Nho
đến nhà ông Nguyễn Văn Vượng, bên trái từ nhà bà Nguyễn Thị Lệ đến nhà ông
Nguyễn Văn Tuân, dài 140m; gồm 21 hộ dân với 61 nhân khẩu).
1.3. Cụm dân cư Bờ Giếng, thôn An Liệt 3, xã Thanh Hải, huyện Thanh
Hà. (Bên phải từ ngõ nhà ông Nguyễn Văn Gang đến nhà ông Nguyễn Văn Dẻo,
bên trái từ ngõ nhà bà Phạm Thị Mai đến nhà ông Phạm Văn Xoa; dài 120m,
gồm 22 hộ với 78 nhân khẩu).

2. Lý do: Trong thời gian tối thiểu 14 ngày kể từ ngày có quyết định thiết
lập vùng cách ly y tế không phát sinh ca bệnh F0.
3. Thời gian áp dụng: từ 12 giờ 00 phút ngày 01/3/2021.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo các cơ quan, đơn
vị, ban ngành đoàn thể, lực luợng vũ trang, UBND các xã/phường/thị trấn có
liên quan thực hiện việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế nói trên đảm bảo đúng quy định
hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của
tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà và các tổ chức/cá nhân có liên quan căn
cứ Quyết định thi hành./.
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