UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1421 /QĐ-BCĐ

Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 06 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
phê duyệt áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 04 trường hợp
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 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 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 05/CT-TTg ngày
28/01/2020, 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, 13/CT-TTg
ngày 11/03/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình
hình mới;
Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch
Covid-19;
Căn cứ Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng chống dịch Covid-19 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian
quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
trạng thái, điều kiện mới;
Căn cứ Văn bản 4352/CV-BCĐ ngày 04/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện cách ly tập trung đối với
bệnh nhân Covid-19 sau khi ra viện;
Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thành
phố về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 thành phố Vĩnh Yên;
Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 08/5/2021 của UBND thành
phố Vĩnh Yên về việc bổ sung thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19
thành phố Vĩnh Yên;
Căn cứ Giấy ủy quyền số 285/GUQ-BCĐ ngày 24/02/2020 của Chủ tịch
UBND thành phố - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tp. Vĩnh Yên;
Xét Từ trình số 702/TTr-TTYT ngày 04/6/2021 của Trung tâm Y tế thành phố
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về việc áp dụng cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các
trường hợp có nguy cơ cao,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để đảm bảo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với 04 trường hợp, cụ thể:
(Có danh sách cụ thể kèm theo Quyết định này).
Giao Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức thực hiện đảm bảo quy
trình cách ly theo đúng quy định.
Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên
quan giám sát chặt chẽ các đối tượng được cách ly.
Điều 2.Thời gian, địa điểm áp dụng biện pháp cách ly y tế.
a. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế:
Theo đề nghị của Trung tâm Y tế (có biểu kèm theo).
b. Địa điểm áp dụng cách ly y tế: Khu cách ly tập trung phòng chống dịch
bệnh Covid-19 tại cơ sở Trường chuyên cũ của tỉnh Vĩnh Phúc, phường Liên Bảo,
thành phố Vĩnh Yên.
c. Hết thời gian cách ly, việc kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe được
thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế
thành phố, Trưởng Công an thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các cá
nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG BAN
- Như điều 3;
PHÓ TRƯỞNG BAN
- BCĐ tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- BCHQS tp;
- UBND các xã, phường;
- CPCT, CPVP;
- TT kiểm soát bệnh tật tỉnh VP;
- Lưu: VT, BCĐ.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
THÀNH
PHỐ
Tỉnh Vĩnh
Phúc
Lê Anh Tân
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DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số

TT

1

2

3

4

Họ và tên

Nguyễn Thị Phượng

Ngân Thị Bích

Nguyễn Thị Hảo

Vấn Thị Hậu

/QĐ-BCĐ ngày

tháng 6 năm 2021)

Tiếp
tục
cách ly
14 ngày

Số ngày
đề nghị
cách ly
tập
trung

Tuổi

Địa chỉ tạm
trú

Dịch tễ

1989

Trọ nhà nghỉ
Zen, Hán Lữ,
Khai Quang

F0 sau
khi ra
viện

Từ 27/5
Đến hết
đến
ngày
26/5/2021
09/6/2021 09/6/2021

1995

Trọ nhà nghỉ
Zen, Hán Lữ,
Khai Quang

F0 sau
khi ra
viện

Từ 27/5
Đến hết
đến
ngày
26/5/2021
09/6/2021 09/6/2021

1983

Trọ nhà nghỉ
Zen, Hán Lữ,
Khai Quang

F0 sau
khi ra
viện

Từ 27/5
Đến hết
đến
ngày
26/5/2021
09/6/2021 09/6/2021

1992

Trọ P.Liên
Bảo- Vĩnh
Yên

F0 sau
khi ra
viện

Từ 28/5
Đến hết
đến
ngày
27/5/2021
10/6/2021 10/6/2021

Ngày ra
viện

