
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tiy do - Hnh phác 

S:.1A9/QD-UBND Quáng Trj, ngày O-tháng' nám 2020 

QUYET D!NH 
V/v Phong tôa tim thôi khu virc có nguy cr cao lay nhim Covid-19 

trên dja bàn huyn Vinh Linh 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c& Lut Td chz'c chInh quyn d/aphwong ngày 19/6/2015,' 

Can cii' Luçt phông, chng bnh truyn nhiêm ngày 21/11/2007,' 

Cán ci Nghj d/nh s101/2010/ND-CP ngày 30/9/2010 cia ChInh phii quy 
d/nh chi tiêt thi hành mt so diêu cüaLut phông, chOng bnh truyên nhiêm v áp 
dyng bin pháp cách ly y té, cu'5'ng chê cách ly y tê và chông djch dc thu trong thô'i 
gian có dich; 

Cán cii' Quylt d/nh 904/QD-BYT ngày 16/3/2020 cza B5 Y te' v vic ban hành 
so tay hu'ó'ng dan tO cht'c thyv hin cách lyy tê viing cO d/ch COVJD-19,' 

C'án c& Id hogch s6 1268/KI-I-UBND ngày 26/3/2020 cia UBND tinh v dáp 
&ng vO'i tIrng cap d dlch bnh viêm du'àng hO hap cap do ching mO'i vi rzt Corona 
gay ra (Covid-19); 

Xét d nghj cia UBND huycn Vinh Linh tqi Ta trInh so' 1229/TTr-UBND ngày 
0 7/8/2020 và dé nghj cza BCD phOng, chOng d/ch Govid-]9 tinh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phong tôa tam  thi khu vrc có nguy Co cao lay nhim Covid-19 trên 
dja bàn huyn VTnh Linh, ci the nhu sau: 

1. Thirc hin các bin pháp khn cp v phông, chng djch theo quy djnh cüa 
Lut phông, chông bnh truyên nhiêm ngày 21/11/2007 và triên khai ngay các hoat 
dng tai  Kê hoach so 12681KF1-UBND ngày 26/3/2020 cüa UBND tinh ye dáp rng 
vâi tüng cap d djch bnh viêm duô'ng ho hap cap do chiing mâi vi rut Corona gay ra 

müc ü'ng phó cap d 3 trên dja bàn huyn Vinh Linh. 

2. Khoanh vüng, phong tOa cách ly tam th?yi các khu virc sau: 

Khu vwc 1: ThOn Doi Due, xâ kinh HOa, huyn Vi'nh Linh, tinh Quáng Trj.' 

- Pham vi: Tir cng chào thôn Don Due,  giáp dja phn khóm VTnh Tin, thj 
trân Ho Xá, huyn VTnh Linh, tInh Quàng Trj 

- Th?i gian thirc hin: Tr 20 gRi ngày 06/8/2020. 

Khu vtc 2.' Trung tam Y ii huyn Vinh Linh co' s& 2 - Dzthng Phgm Van Dcng, 
thj trO'n HO xá, huyn Vinh Linh, tinh Quáng Trj 
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- Pham vi: Tir cng chInh cüa Trung tam Y t huyn Vinh Linh (co sâ 2). 

- Thxi gian thrc hin: Tü 20 gi ngày 06/8/2020. 

Diêu 2. To chirc thirc hin 

I. Si Y t chü trI, hisng dn UBND huyn Vinh Linh triên khai khân cap các 

bin pháp ciii the phông chông djch phü hcip vOi diOu kin thçrc té; thu trI, phôi hcp 

các Co quan, dcrn vi lien quan hung dn Trung tam Y tê huyn Vinh Linh (co s 2) 

thirc hin cách ly y tê theo dung quy djnh. 

2. Cong an tinh chi. tn, phi hçip Sc Y t& Bô Chi huy Quân si.r tinh, UBND 
huyn Vinh Linh và các ngành lien quan thành lip, bô tn các chôt, tram kiêm djch cô 
1p khu virc thôn Don Due,  xã Vinh Hôa, huyn Vinh Linh ti các dâu môi giao 

thông dumg b darn bâo phông, chông djch hiu qua. 

3. S Tài chInh tharn rnuu UBND tinh h trç kinh phi dê UBND huyn Vinh 
Linh triên thai cong tác phOng, chông djch. 

4. UBND huyn Vinh Linh: 

- Chü dng lam vic vói các Sà, ban ngành lien quan khn tnrclng xây dirng, 

triên thai phucrng an phong tOa t?m  thai thôn Don Due,  xâ Vinh Hôa, huyn Vnh 
Linh dam bão khoanh ving, không chê, kiêm doát kp thii djch bnh, hn chê thâp 
nhât tinh trng lay lan trong cong dông. 

- Chi dao  PhOng Y th, Trung tam Y t huyn Vinh Linh, UBND xã Vinh HOa, 
Trrn Y tê xã Vinh HOa thrng xuyên theo dôi, din biën sirc khOe nhán dan trong 

thOn Dan Due,  xä Vinh HOa, huyn Vinh Linh. 

- Báo cáo ththng xuyên, kjp th&i UBND tinh, Ban Chi dao  phông, chng djch 

Covid-19 tinh, So Y té nhQng din biên bat thithng ye sOc khóe nhân dan, nhât là 
nhng din biên lien quan den djch bnh Covid-19. 

- Lam vic cii the vOi Sà Cong Thuang, các don vj kinh doanh van tãi, thtrc 
phâm d có kê hoch vn chuyên, cung cap hang hóa, thirc phâm, nhu yêu phárn can 

thiêt, kjp thii phiic vv nhân dan. 

Diu 3. Quyêt dnh nay có hiu lirc kê tO ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các SO: Y t, Tài chInh, Cong 
Throng; Giám dOc Cong an tinh; ChU tjch UBND huyn Vinh Linh; Thu truOng các 
ca quan, don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi n/ill,,: 
- Nhu Diêu 3; 
-BYtê; 
- Thtr&ng trIrc Tinh üy; 
- Thung trtrc HDND tinh; 
- ChU tch, các PCT UBND tinh; 
- Thành viên BCD phôiig chông djch Covid-19 tinh; 
- Huyn üy Vinh Linh; 
- Luu: VT, VX. 
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