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QUYẾT ĐỊNH  
Áp dụng biện pháp cách ly, chăm sóc sức khỏe tại nhà đối với người nhiễm 

COVID-19 không có triệu chứng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ 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 Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 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 Quyết định của Bộ Y tế: Số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 về việc ban 

hành “hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid-19”; Quyết định số 

616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 về việc đính chính quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 

14/3/2022 về việc ban hành “hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid-

19”; 

Căn cứ văn bản số 893/SYT-NVY ngày 14/3/2022 của Sở y tế Hà Tĩnh về 

việc triển khai thực hiện “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19” 

theo quyết định 604/QĐ-BYT của Bộ Y tế; 

 Xét đề nghị của Trạm trưởng Trạm y tế phường Nam Hồng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà đối với: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Duẫn, giới tính: Nam 

Năm sinh: 1985 

Nơi thường trú: TDP 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly 

- Địa điểm cách ly: tại nơi cư trú của công dân phải thực hiện cách ly 

- Lý do cách ly: Dương tính với SARS-CoV-2. 

- Thời gian thực hiện cách ly: Bắt đầu từ ngày 09/8/2022 

Điều 3. Trong thời gian cách ly, chăm sóc sức khỏe tại nhà cá nhân người 

nhiễm COVID-19 có trách nhiệm tuân thủ sự kiểm soát, quản lý của chính 



 

 

quyền và y tế địa phương; tuyệt đối không được ra khỏi nhà và tiếp xúc với 

người khác, trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Trạm Y tế phường: Phân công nhân viên y tế phối hợp với tổ dân phố 

chịu trách nhiệm chính việc theo dõi quản lý người nhiễm COVID-19 không có 

triệu chứng cách ly tại nhà trên địa bàn, báo cáo Trưởng Trạm Y tế khi có bất 

thường để xử trí và chuyển lên tuyến trên. Đảm bảo điện thoại của nhân viên y 

tế được phân công theo dõi người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng cách 

ly tại nhà hoạt động 24/24 giờ. 

2. Tổ dân phố 

Huy động các tổ chức, đoàn thể trong tổ dân phố tham gia tiếp tế, cung 

cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình có người nhiễm COVID-19 không 

có triệu chứng cách ly, chăm sóc tại nhà.  

3. Tổ COVID-19 cộng đồng 

- Theo dõi, giám sát việc tuân thủ cách ly người nhiễm COVID không 

triệu chứng tại nhà trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp, hỗ trợ với cán bộ y tế trong việc theo dõi giám sát sức khỏe 

người nhiễm COVID không triệu chứng tại nhà. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Văn phòng phường, Trạm Y tế các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 phường, tổ trưởng tổ dân phố có công dân thực hiện cách ly và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Thường trực: Đảng uỷ, HĐND phường; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VP.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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