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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ
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;
Căn cứ 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 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc công bố dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc
ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình tại Tờ trình
số 80/TTr-UBND ngày 04/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, cụ thể như sau:
- Khu vực một phần lô 6 và lô 11 khu dân cư ấp Tân Khánh.
- Mục đích: khoanh vùng, truy vết dập dịch triệt để, không để dịch lây lan
sang các địa bàn khác.
- Thời gian thực hiện: Kể từ 18 giờ, ngày 04/9/2021 đến hết ngày
18/9/2021 và có thể gia hạn thêm nếu phát sinh trường hợp mắc Covid-19 mới.
Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình chủ trì, phối
hợp với các ngành huyện: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng
Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng thiết lập ngay các chốt kiểm soát
và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm túc các
biện pháp giãn cách xã hội, mỗi gia đình phải chấp hành tuyệt đối “Ai ở đâu ở
đấy” để không làm lây lan dịch bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng
phòng Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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