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S&CZ498 /QD-UBND Quáng Tn, ngày 09 tháng g näm 2020 

QUYET DNH 
V/v Phong tôa ttm thôi khu vlyc có nguy co cao lay nhim Covid-19 

trên dja bàn thành ph Bong Ha 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ci Lut To chi'c chInh quyn d/a phuvng ngày 19/6/2015; 

ãn th Luctphc3ng, chng bin/i  fruyn n/iim ngay 21/11/2007, 

C'án c& Nghj djnh sá 101/2010/ND-cP ngày 30/9/2010 cia chInhphu quy 
djnh chi tiêt thi han/i mç5t so diéu cüa Lut phOng, chông bnh truyên nhiêm ye áp 
dyng bin pháp cách ly y té, cu'6'ng ché cách ly y té và chOng djch dc thi trong th&i 
gian cO djch; 

can c& Quylt djnh 904/QD-BYT ngày 16/3/2020 cza Bç5 Y té' v vic ban hành 
sO tay htró'ng dan tO ch&c thrc hin cách lyyté yang có d/ch COVID-19; 

can c& Ké' hoach sá 1268/KH-UBND ngày 26/3/2020 cia UBND tinh v dáp 
&ng vái tImg cap dç5 djch bnh viêm dw&ng ho hap cap do chthig mài vi rtt corona 
gay ra (Covid-19), 

Xét d nghj cña BCD phOng chcfng djch Covid-19 DOng Ha tqi Ta trInh sO' 
13/TTr- UBND ngày 09/8/2020 và dé nghj cüa BCD phOng, chOng dich Covid-19 tinh. 

QUVET D!NH: 

Diu 1. Phongtôa tam  thii cac khu virc có nguy ca cao lay nhim Covid- 19 
trén dja bàn thành phô Dông Ha, ci1 the nhr sau: 

1. Thirc hin các bin pháp kMn cp v phông, cMng djch theo quy djnh cüa 
Lut phông, chông bnh truyên nhiêm ngày 2 1/11/2007 và triên khai ngay các hoat 
dng tai  Kê hoich so 1268/KH-UBND ngày 26/3/2020 cüa UBND tinh ye dáp i.ng 
vci tirng cap d djch bnh viêm du&ng ho hap cap do chüng mâi vi rt Corona gay ra 

mirc frng phó cap d 3 trên dja bàn thành phô Dông Ha. 

2. Khoanh vUng, phong tôa cách ly tam  thai  tai  các khu vrc sau: 

- Khu virc 1: Xung quanh Cong ty Bão Châu; Dja chi: So 221 Lé Duân, 
Phithng DOng Giang, thành phô Dông Ha (thành 1p 03 chôt kiém soát). 

Thôi gian thrc hin: Tir 15 giä 00 ngãy 09/8/2020. 

- Khu vuc 2: Khu ph 2, Phi.thng Dông Giang, thành phti Dông Ha (thành 1.p 
03 ch& kiém soát). 

Thai gian thirc hin: Tü 15 gi 00 ngày 09/8/2020. 

- Khu vrc 3: TAng 6, Tôa nhà G, Bnh vin Da khoa tinh Quãng Trj 

Thôi gian thirc hin: Tir 15 giô 00 ngày 09/8/2020. 
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Diu 2. T chirc thrc hin 

1. So Y t chU tn, huOng dn UBND thành ph Dông Ha trin khai kh.n cp 
các bin pháp ciii th phông chng djch phü hcip vOi diêu kiin thrc t& 

2. Cong an tinh chü tn, ph& hqp SO Y t& BO Chi buy quãn sr tinh, UBND 
thành ph6 Dông Ha và các ngành lien quan thành 1p, b6 trI các ch&, trçLm kim djch 
cô 1p các khu vrc trên tai  các du mM giao thông duOng b dam bão phông, chng 
djch hiu qua. 

3. SO Tài chInh thammixu UBND tinh h trçi kinh phi d UBND thành ph 
Dông Ha trin khai cong tác phông, chng djch. 

4. Bnh vin Da khoa tinh phM hcip các dan vj lien quan tnin khai ngay vic 
phong tóa khu vrc Tang 6, Tôa nhà G; ph6i hçip Trung ám Kim soát bnh tt tinh 
My mu bnh cüa tAt ca bnh than, nginii nhà bnh than và can b, nhãn viên 
lam vic t? Tang 6, Nhà G, Bnh vin Da khoa tinh tü ngày 29/7/2020 dn 15h00 
ngày 09/8/2020. 

5. UBND thành pM Dông Ha: 

- Chü dng lam vic vOl các SO, ban ngành lien quan kh.n trtrang xây drng, 
trMn khai phuang an phong tOa tm thOi các khu virc trên dam bâo khoanh v1ing, 
kMng ch& kim soát kjp th&i djch bnh, h?n  ch thAp nhAt tInh trng lay lan trong 
ccng dong. 

- Chi dto Phông Y t, Trung tam Y té thành pM Dông Ha, UBND phuOng 
Dông Giang, Tr?m  Y tê phuOng Dông Giang thuOng xuyên theo dôi, din bién süc 
khOenhãndãntrongkhuvrc1vàkhuc2néutiDiêu1. 

- Báo cáo thuOng xuyên, kjp thOi UBND tinh, BCD phông, cMng djch Covid-
19 tinh, Scr Y te nhng dien bien bat thuong ye suc khoe nhan dan, nhat la nhixng 
din bién lien quan den djch bnh Covid-19. 

- Lam vic cii the vOl 50 Cong Thuang, các dan vj kinh doanh vn tái, thirc 
phm dé co ké hoach vn chuyén, cung cAp hang hóa, thrc phm, thu yéu ph&n cAn 
thiét, kjp th&i phiic viii nhãn dan. 

Diu 3.  Quyét djnh nay có hiu lc ké tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các SO: Y té, Tài chinh, Cong 
Thuang; Giám dc Cong an tinh; Chü tjch UBND thành pM Bong Ha; Giám dc 
Bnh vin Ba khoa tinh; Thi'i truOng các co quan, dan vj lien quan chju tthch nhim thi 
hành Quyét djnh này./.j. 

Nci ,ih1mn: 
-NhuDiu 3; 
-BYt; 
- Thuông tlVc  Tinhüy; 
- Thung trVc HDND tinh; 
- Chô tjch, các PCI UBND tinh; 
- Thành .viên BCD phèng chng djch Covid.19 tlnh; 
- Thành ty thành ph Dông Ha; 
-Luu:VT,VX. 
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