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UY BAN NHAN DAN
HUYN DAN PHUNG

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DIc Ip - Tiy do - Hanh phüc

S& Lc4/QDUBND

Dan Phirçrng, ngày 26 tháng 07 nám 2021

QUYET D4NH
Thiêt Ip yang each ly y t ti Ngö 96, Ng5 102 và Ngo 108 ph6 Phuç'ng
Trl, th1 trn Phing, huyn Dan Phirçrng d phông, chng djch COVID-19
UY BAN NHAN DAN HUYEN DAN PHUqNG
cá Lut Td ch&c C'hInh quyn dja phitong ngày 19/6/2015; Lut tha
dói, bó sung m5t so diCu cüa Lut TO chic ChInh phi và Lut TO chic ('hInh
quvén dfa phuvng ngày 22/11/2019; Gán th Lut phOng chOng bnh truyên
nh/Cm nãm 2007;
can

ci Nghj djnh 101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cza ChInhphzquy djn
chi tiCt thi han/i m5t sO diêu cüa Lut phông chOng bnh truyên nhiêm ye áp d
bién phap cach lyy tê, cirô'ng cM va chOng dich a'ác thu trong tho'i gian co die/i,
'
can

cit Quyét dinh sO 3986/QD-BYTngay 16/9/2020 cua BO Ytê ye viêc .' ..\
hành "SO Wy Hwdng dan tO chirc thc h4n cách lyy té vIing có die/i CO VID-19"; '!e
Can

('an cü Quyet a'jnh so 650/QD-UBND ngày 04/02/2021 cüa UBND thành
phó Ha N5i ye vic üy quyén ra Quyét djnh cách ly y té dói vái 6 djch COVID/9 trCn d/a bàn qun, huyn, thi xa,
Theo d nghj cüa Phông Y t tgi Ta trInh s4 54/77'r-PYT ngày 26/7/2021
ye vic thiét Ip vuing cách lyyté Ng5 96, Ngô 102 và Ngö 108 phó Phwng TrI,
th/ trdn PhIing clé phông, chông djch COVID-19.
QUYET IMNH:
Diu I. Thit 1p vüng cách ly y t khu virc NgO 96, Ngô 102 vàNgo 108
phô Phrçing TrI, thj trân Phüng, huyn Dan Phuçing nhix sau:
1. Phong tôa cách ly y t Ngô 96, Ngô 102 và Ngö 108 ph6 Phtrcing Tn, thj
trân Phüng, huyn Dan Phuçrng ci1 the nhix sau:
- Phong töa cách ly y t toàn b ngö 96 bao gm 84 h 227 ngi..thi, din
tich: 1.380m2
- Phong tóa cách ly y
tIch: 430 rn2.

th toàn b Ngo 102 bao gm 50 h, 136 ngui, diên

- Phong tOa each ly y th khu virc tr s nhà 12 dn s nhà 24, Ngô 108, bao
gôrn 57 ho, 182 ngixäi, din tIch: 210 m2.
Tong so h vüng each ly y t là 191 h, tOng so dan so 535 nguYi, tong so
dién tich 2.020 m2.

,

2
2. T chi.rc thisc hiên cách ly y t vüng có dch phái dam bão an toàn phông,
chông djch COVID- 19 theo dung quy djnh.
- Myc dIch: Ngan chn six
CoV-2 gay ra.

lay

Ian cüa djch COVID-19, do virut SARS-

- Thôi gian áp dyng: 14 ngây k tr 12 gR 00 phiit ngày 26/7/2021.
Diêu 2. To chirc thu'c hiên
Giao UBND thj trtn Phung chu tn, phi hçip vó'i các ban, ngành: Cong an
huyên, Ban Chi huy Quân sir huyn, Phông Quán 1 Do thj, PhOng Y tê, Trung
tarn Y tê huyn vâ CáC ca quan lien quan thiêt 1p ngay các chôt kiêm soát và
thirc hin kiêrn soát 24/24 gi dôi vói khu vIrc cách ly y té thuc Ngo 96, NgO
102 vá Ngo 108 thj trân Phüng, huyên Dan Phung thirc hin each ly y tê theo
dung các qui djnh hin hành.
Diu 3. ChánhVàn phông HDND và UBND; các thành viên Ban Chi dto
phông, chOng djch COVID- 19 huyn, Thu truàng các phông, ban, ngành cüa huyn,
Chu tjch UBND thj trãn Phiing và các xâ, thj trân can cir Quyêt djnh thi hâth./
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