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QUYET DNH
Ye vic thit 1p each ly y té vüng có djch COVID-19
TRU'€%NG BAN CHI BAO PHONG, CHONG DCH BINIII COVID-19
TINH NINH BNH
Can cz'Lut To chic chInh quyn djaphu'ctng ngày 19 tháng 6 nárn 2015,
Luát tha ddi, bd sung mç5t sd diu cia Lut To chzc GhInh phñ và Lut To ch&c
ChInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can ci Lut Phông chó'ng bnh lruyn nhiém so' 03/2007QH12 ngày 21
tháng 11 näm 2007,
Can cii' Quye't djnh sd 02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 näm 2016 cza
Thi twang Ci'zInh phi v vic quy djnh diu kin cOng bO' djc/i, cOng bd hê't djch
truyen nhiêm và Quyét djnh sd 07/2020/QD-TTg ngày 26 tháng 02 nám 2020
cña Thi twang Ghinh phz tha ddi, bd sung m5t sO' Diu cla Quylt djnh sd
02/2016/QD-TTg ngày 28 tháng 01 näm 2016 cla Thi twang C7'zInh phñ ye' vic
quy djhh die'u kin cOng bd djch, cOng bd hIt djch truye'n nhilm;
Can c& Quye't djnh sd 3986/QD-BYTngày 16/9/2020 cia Bó YtI ye' vic ban
hành "Sd tay Hu'ó'ng d&i td cht'c thy'c hiçn cách ly y te' vIng có djch Covid-19 ",
Can cii' Quyé't djnh sd 219/QD-BYT ngây 29 tháng 01 nàm 2020 cia Bó Y te'
ye' viçc bd sung bnh viêm du'àng hO h4v do chüng mó'i cla vi rjt Corona (nCo V)
gay ra vào danh myc các bnh truye'n nhilm nhóm A theo quy dinh tai Lut PhOng
chdng bnh truye'n nhiém näm 2007,
Theo dl nghj cia Giám dde Sá Y tl tgi Ta trInh so' 210a/TTr-SYT ngày 28
tháng 12 nàm 2021.
QUYET DNH:
Diêu 1. Thit 1p cách ly y t (phong tôa) vüng có djch d phông, chng
djch COVID-19 quy mô nhis sau: toân b xà Yen Nhân, huyn Yen Mo, cii th:
- PhIa Dông Nam giáp xã Khánh Hng, huyn Yen Khánh; giáp xã
Thuçmg Kim, Luu Phuang, Tan Thành, Yen Lc huyn Kim San;
- PhIa Tây vá phIa Nam giáp xã Yen mic, huyn Yen Mo;
- PhIa Bàc giáp xã Yen Tr, huyn Yen Mo;
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Vi 3.980 ho và 11.309 nhân khtu.
Vüng cách ly y t (phong tóa) thirc hin nghiêm các quy djnh tii Quyêt
ctjnh s 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cüa Bô Y t v vic ban hành "St tay
Hung dn t chüc thirc hin cách ly y t vüng có djch COVID-19".
Diu 2. Thai gian thtrc hin each ly y th: 14 ngày, tü 00gi00, ngày 29
tháng 12 näm 2021. Thy theo din bin tInh hInh djch bnh d diu chinh thii
gian cách ly dam bão an toàn, hiu qua.
Diu 3. Giao Uy ban nhân dan huyn Yen Mo chü tn, phi hçip vói Sâ Y
tê, Cong an tinh, Bô Chi huy Quân s1r tinh, Si Cong Thtiang và các co quan,
dan vj lien quan hrnrng dn, quy djnh ciii th các ni dung thirc hin trong khu
cách ly y t (phong tôa).
Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k.
Diêu 5. Chánh Van phông UBND tinh, thành viên Ban Chi do phông,
chng Covid-19 tinh, Giám dc Sâ Y t, Giám dc Sâ Cong Thucing, Giám dc
Cong an tinh, Chi huy trithng Bô Chi huy Quân sir tinh, Chü tjch UBND huyn
Yen Mo, Thu tnrang cac co quan, dan vi va cac ca nhân co lien quan chiu trach
nhim thi hành Quyt djnh này./. ftv
N9i nhân:
-NhuDiêu5;
- Ban Thmg vu Tinh ñy;
- Thr&ng trLrc HDND tinh;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Các S&, Ban, ngành, Doàn the cCa tinh;
- Các Huyn iy, Thành üy, Dãng ñy lnrc thuôc tinh;
- Länh dao VP UBND tinh;
- UBND các huyn, thành pho;
- Cong TTDT tinh;
- Liru: VT, VP2, VP6.
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