
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Văn Đức, ngày       tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Tổ công tác quản lý cách ly tại nhà đối với F1

(người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 đã xác định)
trên địa bàn phường Văn Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 về phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 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 Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh 
nhân Covid-19;

Căn cứ công văn số 328/BCĐ-YT ngày 18/11/2021 của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh thành phố Chí Linh về việc hướng dẫn cách ly y tế tại 
nhà cho người tiếp xúc gần với ca bệnh (F1);

Theo đề nghị của Văn phòng HĐND-UBND Phường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác quản lý cách ly tại nhà đối với F1trên địa 
bàn phường Văn Đức gồm các ông bà có tên sau:

1 Ông Nguyễn Văn Hữu Phó chủ tịch UBND phường Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Văn Tuân Trưởng trạm y tế phường Tổ phó



3 Ông Nguyễn Hùng Mạnh Trưởng công an phường Tổ viên

4 Ông Đồng Bá Hùng Chỉ huy trưởng quân sự Tổ viên

5 Ông Nguyễn Văn Liệu Văn phòng HĐND- UBND Tổ viên

6 Ông Đồng Thế Duyên Trưởng ban bảo vệ dân phố Tổ viên

7 Bà Đồng Thị Giang Trưởng đài truyền thanh Tổ viên

9 Các ông, bà y tế 11 khu dân cư Tổ viên

10 Các ông, bà trưởng khu dân cư trong toàn phường Tổ viên

Điều 2. Tổ giám sát, theo dõi sức khỏe các đối tượng cách ly tại gia đình 
có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng ngày kiểm tra y tế đối với các đối tượng 
cách ly tại gia đình. Giám sát việc chấp hành cách biện pháp cách ly tại gia đình 
của các đối tượng. Tổng hợp báo cáo BCĐ phường theo quy định

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để 
người được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly 
trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly.

Điều3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Văn phòng HĐND-
UBND; các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn
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