Tỉnh Ninh Bình

UBND TfNH NTNH B1NH
BAN CH DAO PHONG,
CHONG DICH COVID-19

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phüc

S: 270 IQD-BCD

Ninh Bin/i, ngày 12 tháng 11 nàm 2021

QUYET DNH
Ye vic thiêt 1p cách ly y té vüng có djch COYID-19
TRIJNG BAN Cifi DAO PHONG, CHONG DId BINB COVID-19
TINH NINH BINH
Can ci Lut T chic chInh quyê'n cl/a phiroi'zg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Lufit s&a dói, b sung m(5t s cliu cla Lut Td ch&c Chin/i phi và Lut T chz'c
Chinh quyn d/aphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can cii' Lut Phông cho'ng bnh truyn n/ii&i so' 03/2007QH12 ngày 21
tháng 11 nám 2007,
Can th Quyét cl/n/i s 02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 nám 2016 cüa
Thi tithng ChInh phi v vic quy cl/nh diu kin cOng b cl/c/i, cOng bd hé't d/ch
truyn nhim và Quyê't cl/nh sO' 07/2020/QD-TTg ngày 26 tháng 02 nàrn 2020
cia Thu tu'ó'ng ChInh phi si'ra cli, b sung mt5t sO' Diu cia Quyé't cl/nh sO'
02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 näm 2016 cza Thi twang ChInh phz v viçc
quy cl/nh diu kin cOng b d/c/i, cOng bO' hé't cl/c/i truyn nhüm ",
án c& Quye't cl/nh sO' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cza B5 Y té v vic ban
han/i "Sd tay Hu'ó'ng dcn td ch&c t/ic hin cách lyy i'd vling có d/ch Covid-19 ",
Can cu' Quyê't cl/nh so' 219/QD-BYT ngày 29 tháng 01 nám 2020 cia B5 Y td
v vic bd sung bnh viêm thrOng hO h4t do ching mó'i cia vi rzt Corona (nCo V)
gay ra vito dan/i myc citc bnh fruyn nhilm nhóm A theo quy cl/nh tgi Lut PhOng,
chOTng bnh fruyn nhidm nitm 2007;
Theo cl ng/i/ cia Giám cldc SO' V té' tgi TO' trinh sd 156/TTr-SYT ngày
12 thitng 11 nitm 2021.
QUYET DINH:
Diêu 1. Thit 1p each ly y t (phong tôa) vüng có djch dé phông, chông
djch COVID-19 quy mô nhii sau: toàn b khu virc t 8, t 9, t 10, phu?ng
Nam Son, thành ph Tam Dip, phIa Dông giáp dmmg Ngô S5 Lien, phIa Tây
giáp duông Trjnh Th, phIa Bc giáp ngô 1 di.thng Ngô S Lien và phIa Nam
giáp Tiu doàn 102, tru&ng H13 (gm 208 /i5 vói 779 khdu) thirc hin theo
Quyt djnh s 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cüa Bô Y t v vic ban hành
"S tay Hrncng dn th chüc thirc hin each ly y t vüng có djch COVID-19".
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Diêu 2. Thii gian thtrc hiên cách ly y t& 14 ngày, tü 00 giô, ngày 13
tháng 11 näm 2021. Thy theo din bin tInh hInh djch bnh d diu chinh thii
gian each ly dam bâo an toán, hiu qua.
Diêu 3. Giao Uy ban nhân dan thành ph Tam Dip ehü tn, phi hqp vói
Sâ Y tê, Cong an tinh, B Chi huy Quân sr tinh, Sâ Cong Thumg và các ca
quan, dan vj lien quan hung dan, quy djnh c%1 th các ni dung thrc hin trong
khu each ly y t (phong tôa).
Diêu 4. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k.
Diêu 5. Chánh Van phông UBND tinh, thành viên Ban Chi dio phông,
chng Covid-19 tinh, Giám de STi Y t, Giám dc Si Cong Thucing, Giám d&
Cong an tinh, Chi huy tnthng B Chi huy Quân sir tinh, Chü tjch UBNID thành
ph Tam Dip, Thu tnrông các ca quan, don vj và các cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!.
Noi nhân:
- Nhii Diêu 5;
- Thu ttthng ChInh phü;
- Van phOng ChInh phü;
- Bô Y té;
- Ban ThuO'ng vi,i Tinh Oy;
- ThuOng trrc I-IDND tinh;
- Länh dao UBND tinh;
- Các Sâ, Ban, nganh, Doàn th cOa tinh;
- Các Huyn Uy, Thãnh üy, Dãng Oy trirc thuc tinh;
- Lãnh dao VP UBND tinh;
- UBND các huyn, thành phô;
- Cong TTDT tinh;
- Ltru: VT, VP2, VP6.
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