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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư
trên địa bàn huyện Kim Thành
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 148/TTr-SYT ngày
07/3/2021 về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên
địa bàn huyện Kim Thành.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với xã/thôn/khu/cụm dân cư
trên địa bàn huyện Kim Thành, cụ thể như sau:
1. Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với:
Các hộ dân thôn Phương Khê, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, cụ thể: Từ
hộ ông Nguyễn Văn Thinh đến hộ ông Trần Văn Tráng, gồm 18 hộ, 52 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 18 giờ 00 phút ngày 07/3/2021.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Kim Thành 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 Kim Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan
căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trựcTỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KG-VX (15b).
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