HUYỆN ỦY MAI SƠN
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG COVID-19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mai Sơn, ngày 05 tháng 12 năm 2021

*
Số:97-QĐ/BCĐ
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế
tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn
----Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ về
việc Qui 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 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra; 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 các ly tập trung phòng, chống dịch
Covid-19;
Căn cứ Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo
Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định
về cách ly tập trung và quản lý sau kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch
COVD-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 việc 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 COVD-19;
Căn cứ Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế V/v giảm
thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân
COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế V/v ban
hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVD-19”;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Ban
hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 4800 ngày 12/10/2021 của Bộ y tế Ban hành hướng
dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày

11/10/2021 của Chính phủ Ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Căn cứ Phương án số 05/PA-BCĐ ngày 21/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La về việc cách ly y tế phòng, chống dịch
COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Công văn số 30/CV-BCĐ ngày 17/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh COVD-19 tỉnh Sơn La về vệc điều chỉnh thời gian cách ly y tế
tập trung trong phòng, chống dịch COVD-19;
Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La về
việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Công văn số 2280/CV-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sơn
La về việc tăng cường kiểm soát người, phương tiện đi từ vùng dịch vào địa bàn
tỉnh Sơn La;
Căn cứ Công văn số 3424/UBND-KGVX ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh
Sơn La V/v phân loại, cách ly phòng chống dịch COVD-19 đối với người từ Thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về Sơn La;
Căn cứ Công văn số 3919/UBND-KGVX ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh
Sơn La V/v hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch đối với người
đến/về tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Trung tâm y tế huyện tại Tờ trình số:266/TTr-TTYT
ngày 05/12/2021.
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG COVID-19
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 01 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y
tế tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các cá nhân được cách ly y tế tại khu vực cách ly tập trung thuộc
khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn được đảm bảo các điều kiện chăm sóc y tế,
sinh hoạt và chế độ khác theo quy định. Có trách nhiệm tuân thủ các quy định về
phòng, chống dịch và nội quy khu cách ly như sau:
- Chấp hành việc cách ly tập trung theo quy định và theo nội quy của cơ
sở cách ly tập trung.
- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên
rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.
- Đo thân nhiệt cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày và tự theo dõi
sức khỏe hàng ngày.
- Thông báo cho cán bộ y tế được phân công phụ trách theo dõi ngay khi
có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, khó thở.

- Hàng ngày thực hiện việc hạn chế ra khỏi phòng cách ly và tiếp xúc trực
tiếp với người khác trong khu vực cách ly.
- Thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng
vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có lắp đậy, có lót túi, có màu sắc và biểu
tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh; thu gom các rác thải sinh hoạt
khác vào vào các thùng đựng rác thải thông thường.
- Phối hợp với cán bộ y tế lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc
SARS-CoV-2.
- Người không thuộc hộ nghèo, cận nghèo phải tự túc tiền ăn.
Điều 3. Thời gian thực hiện cách ly y tế đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc
lần cuối với ca bệnh.
Điều 4. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với Bệnh viện Đa
khoa huyện Mai Sơn bố trí phương tiện vận chuyển các trường hợp cách ly về
khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn thực hiện cách ly theo quy định.
Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm Y tế, Thành
viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thường trực huyện ủy;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- BCĐ các xã, thị trấn liên quan;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, BCĐ.
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