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THÔNG BÁO
Về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại Thôn Một, xã Cẩm Đông

để phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 
hành tạm thời thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; 

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; 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 chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 huyện Cẩm Giàng;

Theo đề nghị của Trạm y tế xã Cẩm Đông ngày 01/12/2021 về việc thiết lập 
vùng cách ly y tế đối với điểm dân cư thôn Một để phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Cẩm Đông thông 
báo cụ thể như sau:

1. Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với hộ ông Ngô Mạnh Thuyên, 
gồm 02 nhân khẩu.

- Thời gian: Tối thiểu 14 ngày kể từ 08 giờ 00 phút, ngày 01/12/2021.
2. Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế địa điểm có dịch phải đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn và an sinh xã hội trong vùng cách ly.
Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 do virus 

SARSCoV-2 gây ra.
3. Giao ông Trưởng thôn Một chủ trì, phối hợp với các ngành đoàn thể; Y tế 

thôn, Công an viên, Ban công tác mặt trận thôn Một, tổ chức kiểm soát và thực 
hiện giám sát 24/24 giờ toàn bộ địa điểm cách ly nói trên và thực hiện cách ly y tế 
theo đúng các qui định hiện hành.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã, Văn 
phòng UBND xã, Trưởng các ban ngành của xã; ông Trưởng thôn Một; trưởng các 
cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ thực hiện nghiêm thông báo này./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ huyện ủy (b/c);
- BCĐ PCD huyện (B/c);
- TTTĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- BCĐ PCD xã;
- Trưởng thôn Một;
- Y tế, Công an, Quân sự xã;
- Lưu: VP.
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