UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 186 /QĐ-UBND

Lập Thạch, ngày27 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid – 19 tại
phòng khám đa khoa khu vực Bắc Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Nghị
định số 101/2010/NĐ – CP ngày 30/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm vè áp dụng biện
pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Quyết định số
173/QĐ – TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ – BCĐ ngày 18/2/2020 của Ban chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV về việc ban
hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid – 19; quyết định số 878/QĐ
– BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở
cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid - 19;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT – TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT – TTg
ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp
phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT – TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19;
Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid -19 tại
Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Bình.
1. Tên gọi: Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid - 19.
2. Địa điểm: Sử dụng tạm thời cơ sở vật chất tại Phòng khám đa khoa Bắc
Bình cho đến khi kết thúc nhiệm vụ cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid
- 19.
3. Địa chỉ: Xã Bắc Bình – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.
4. Quy mô, thời gian thực hiện, thời gian cách ly:

- Quy mô cơ sở cách ly tập trung: Đảm bảo 40 giường cách ly.
- Thời gian thực hiện: Sẵn sàng tiếp nhận công dân từ ngày 01/02/2021
cho đế khi kết thúc dịch Covid - 19.
- Thời gian cách ly: Cách ly 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với
nguồn bệnh.
Điều 2. Bố trí sắp xếp và tổ chức thực hiện tại cơ sở cách ly:
- Bố trí sắp xếp trong cơ sở cách ly gồm:
+ Khu vực khử khuẩn phương tiện vận chuyển;
+ Bố trí các khu vực trong cơ sở cách ly tập trung: Phân khu cách ly; Phân
khu giành cho Ban điều hành, nhân viên y tế và nhân viên phục vụ.
- Tổ chức thực hiện cách ly: Theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ –
BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành “hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở
cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid -19”.
Điều 3. Giao nhiệm vụ:
1. Văn phòng HĐND & UBND huyện:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu
quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại khu vực cách ly.
- Phối hợp cùng các ngành thực hiện việc đưa, đón công dân đến khu vực
cách ly của huyện và ngược lại.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Bảo đảm nhân lực, máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, đồ bảo
hộ y tế, thuốc phòng chống dịch, sổ sách, mẫu biểu, phiếu tiếp nhận, ghi chép,
theo dõi, hướng dẫn,…
- Tiến hành đo thân nhiệt cho công dân theo quy định; chịu trách nhiệm về
vấn đề sức khỏe đối với công dân trong khu vực cách ly; tổ chức phun khử khuẩn
khu vực, người và phương tiện ra vào khu vực cách ly.
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập dự toán kinh phí đảm bảo ăn, uống,
sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở
cách ly; đồng thời đảm bảo cho số công dân cách ly tại cơ sở.
3. Ban chỉ huy Quân sự huyện:
- Điều động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiếp nhận,
vận chuyển công dân về cơ sở cách ly tập trung.
- Phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện đảm bảo an ninh trật
tự tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
- Đề xuất kinh phí với UBND huyện để phục vụ công tác phòng, chống
dịch tại khu vực cách ly tập trung theo quy định.
4. Công an huyện:

- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện đảm bảo an ninh cho
khu cách ly, cử lực lượng và triển khai các biện pháp ngăn chặn những cá nhân
có hành động, phát ngôn gây rối không chấp hành quy định của khu vực cách ly,
xử lý các trường hợp quay phim, chụp ảnh, phát tán những thông tin sai lệch về
cơ sở cách ly.
- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trung tâm y
tế trong quản lý chặt chẽ thông tin, lý lịch công dân cách ly ngay từ khi khai báo,
tiếp nhận.
- Đề xuất kinh phí với UBND huyện để phục vụ công tác phòng, chống
dịch tại khu vực cách ly tập trung theo quy định.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Trên cơ sở đề nghị của Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y
tế huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch có
trách nhiệm thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định, không trùng lắp kinh
phí do ngành dọc cơ quan Trung ương cấp, hỗ trợ (nếu có) để bảo đảm kinh phí
triển khai nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung theo đúng chủ trương, quy định
hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng Công an huyện, Chỉ huy
trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Giám đốc Trung tâm Y tế, Phòng khám đa khoa
khu vực Bắc Bình, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên
quan căn cứ quyết định thực hiện./.
/

Nơi nhận:
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (c/đ);
- Như điều 4;
- Lưu: VTUB.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

