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QUYET DNH 
V/v Phong töa ttm thôi khu viyc có nguy co cao lay nhiêm Covid-19 

trên dla  bàn huyn Gb Linh 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

án c& Lu2t T chi'c chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; 

Can cz Luçt phông, chng bnh truyn nhiêm ngây 21/11/2007; 

Cán ci Nghj djnh sc101/2010/ND-C'P ngày 30/9/2010 cia chInhphz quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diéu cza Lu42t phOng, chOng bnh truyén nhiêm ye áp 
dyng bin pháp cách ly y té, cu6ng chê cách ly y tê và chOng dich dc thi trong thai 
gian Co djch; 

Can ci Quylt djnh 904/QD-BYT ngây 16/3/2020 cia Bó Y té' vt vic ban hành 
so tay hu'O'ng dan tO chic thrc hin cách lyy té viing cO djch COVID-19; 

Can ci Ké' hoach sO' 1268/KI-I-UBND ngày 26/3/2020 cia UBND tinh ye dáp 
&ng vOl ting cap do djch bnh viém dithng hO hap cap do chzng mOl vi rut Corona 
gay ra (Covid-19); 

Xét d nghj cua UBND huyçn Gio Linh và d nghj cza Ban Clii dgo phOng, 
chOng d/ch Covid-19 tinh tii Ta trInh sO 275/BDPCD ngày 11/8/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phong tóa tam  thai khu vrc có nguy c cao lay nhim Covid-19 trén 
dja bàn huyn Gio Linh, ci the nhu sau: 

1. Thirc hin các bin pháp khn cp v phông, chng djch theo quy djnh ctIa 
Lut phông, chông bnh truyên nhim ngày 2 1/11/2007 và triên khai ngay các hot 
dng tai Ke hoach so 1 268/KH-UBND ngày 26/3/2020 ctIa UBND tinh ye dáp rng 
vâi trng cap d djch bnh viêm du&ng ho hap cap do chüng mri vi rñt Corona gay ra 

mirc rng phó cap d 3 trên dja bàn huyn Gio Linh. 

2. Khoanh vüng, phong tóa cách ly tam  thyi  tai  khu vrc Xóm Bàu (Di 3), 
thôn Ha Thanh, xa Gio Châu, huyn Gio Linh. 

Th?ñ gian thrc hin: Tü 21 gR 00 ngày 11/8/2020. 

Diu 2. To chüc thuc hin 

1. Sâ Y th chi:i trI, hixàng dn UBND huyn Gio Linh trin khai kh.n cp cac 
bin pháp cç the phOng chông djch phtI hçip vài diéu kin thçrc tê. 

2. COng an tinh chtI trI, phôi hcip Si Y th, Bô Chi buy quân sii tinh, UBND 
huyn Gio Linh và các ngành lien quan thành lap, bô trI các chôt, trtm kiêm djch cô 
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lap khu vi.rc nêu trén tai  các dâu môi giao thông throng b dam bão phông, chông 
dch hiu qua. 

3. Si Tái chInh tham muu UBND tinh h trçl kinh phi d UBND huyn Gio 
Linh triên khai cong tác phông, chông djch. 

4. UBND huyn Gio Linh: 

- ChU dng lam vic vth các Sâ, ban ngành lien quan khn tnrong xây dmg, 
triên khai phi.rcmg an phong tOa ttm thai khu virc nêu trên dam bão khoanh ving, 
không ché, kiêm soát kjp thi djch bnh, h?n  ché thâp nhât tInh trng lay lan trong 
cong dông. 

- Chi dao  Phông Y t, Trung tam Y t huyn Gio Linh, UBND xã Gio Châu, 
Trm Y tê xa Gio Châu thu&ng xuyên theo dôi, diên biên sue khôe nhân dan trong 
khu virc phong tOa nêu ti Diêu 1. 

- Báo cáo thu&ng xuyên, kjp thi UBND tinh, BCD phOng, chng djch Covid-
19 tinh, Sà Y tê nhüng din biên bat thi.rung ye sirc khOe nhân dan, nhât là nhüng 
din biên lien quan den djch bnh Covid-19. 

- Lam vic cit th vâi Sà Cong Thuang, các dan vj kinh doanh 4n tái, thijc 
phâm dê có kê hoch vn chuyên, cung cap hang hóa, thirc phâm, nhu yêu phâm can 
thiêt, kjp thai phiic vi nhân dan. 

Diu 3. Quyét djnh nay có hiu lirc ké tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Su: Y t, Tài chInh, Cong 
Thixang; Giám dOc Cong an tinh; Chü tjch UBND huyn Gio Linh; Thu truâng các ca 
quan, dan vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./.j . 

Noi ,thâi,: 
- Nhu Diêu 3; 
-BYt& 
- Thxmg trirc Tinh ily; 
- Ththng tr%rc HDND tinh; 
- ChCi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Thành viên BCD phông chông djch Covid-1 9 tinh; 
- Huyên Ciy Gb Linh; 
- Ltru: VT, VX. 

 

Vô Van Hung 
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