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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn huyện Thanh Hà
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÀ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 năm ngày 21/11/2007;
Căn cứ các Điều 15, 17 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ
ngày 30/9/2010 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
phòng dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID19;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng các qui định cụ thể về phòng, chống dịch COVID- 19
trên địa bàn huyện Thanh Hà kể từ 0 giờ ngày 21/7/2021 cho đến khi có quyết
định hủy bỏ việc áp dụng:
1. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao,
không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường
học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc.
Người dân không ra khỏi nhà từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm
sau nếu không có việc thực sự cần thiết.
Các sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết
do cấp ủy, chính quyền quyết định sau khi xin ý kiến Thường trực Huyện ủy;
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa
không thiết yếu (karaoke; phòng trà có giao lưu văn nghệ; dịch vụ mát-xa, quán
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bar, quán game internet, quán bi-a, bể bơi dịch vụ, các hoạt động thể thao tại nơi
công cộng).
- Tiếp tục dừng hoạt động của các quán bia, quán nước trên vỉa hè, các
quán ăn đường phố, quán ăn uống trong chợ.
- Các nhà hàng, quán ăn uống:
+ Có sổ theo dõi khai báo y tế theo quy định;
+ Các nhà hàng, quán ăn, uống chỉ được phép hoạt động khi bố trí khoảng
cách giữa 02 bàn ăn, giữa ghế của bàn này với ghế của bàn khác bảo đảm tối
thiểu 01 m. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bàn ăn sau mỗi lượt khách ăn, uống.
Khuyến khích lắp đặt camera để theo dõi, trích xuất phục vụ phòng chống dịch;
3. Siết chặt các biện pháp nhằm kiểm soát, quản lý người từ vùng dịch về
huyện, thực hiện khai báo y tế bắt buộc ngay đối với người đi từ tỉnh ngoài về
huyện (qua website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone; chủ hộ gia
đình, cơ quan, doanh nghiệp có người từ tỉnh ngoài về, đến thăm, làm việc phải
khai báo ngay với Tổ COVID cộng đồng, Tổ an toàn COVID). Cụ thể:
- Người vào huyện Thanh Hà (bao gồm người từ tỉnh khác và người Hải
Dương từ tỉnh khác trở về) phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARSCoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu); người Hải Dương trở về hoặc
người tỉnh khác có lý do chính đáng, cần thiết phải vào huyện nếu không có giấy
xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì phải thực hiện xét nghiệm test
nhanh kháng nguyên tại Chốt, nếu âm tính mới được vào huyện.
- Người Thanh Hà trở về từ vùng dịch (nơi đang áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ
tướng Chính phủ hoặc các biện pháp tương đương) phải thực hiện cách ly tập
trung 14 ngày theo qui định. Đối với người ở tỉnh khác đến từ vùng dịch thì từ
chối tiếp nhận vào huyện, nếu có lý do chính đáng vào huyện thì phải thực hiện
cách ly tập trung 14 ngày theo qui định.
- Các trường hợp tập trung 14 ngày, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 03 lần
vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; tiếp tục theo dõi sức khỏe tại
nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 14 tính từ
ngày kết thúc cách ly tập trung. Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách
ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly bảo đảm không để lây nhiễm
chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đối với các trường hợp cách ly tại nhà
cũng áp dụng thời gian 14 ngày, lấy mẫu 02 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ
14.
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Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly
tại nhà, nếu phát hiện vi phạm qui định về phòng, chống dịch thì phải cưỡng chế
đưa đi cách ly tập trung (chi phí do đối tượng cách ly chi trả);
Giao Công an huyện chủ trì tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện lập các
chốt; chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, xử phạt các trường
hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch (người không đeo khẩu trang; các
cơ sở kinh doanh, dịch vụ và người dân không thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch...); kiểm soát chặt chẽ người đi, đến, tạm trú, tạm vắng trên địa bàn
huyện.
4. Tăng cường công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp trên địa bàn:
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện không bố trí người ra
khỏi địa bàn tỉnh (trường hợp đặc biệt, cần thiết mới bố trí ra khỏi địa bàn tỉnh
nhưng phải áp dụng đầy đủ các qui định về phòng chống dịch bệnh);
Tổ an toàn COVID tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải kết nối
thường xuyên liên tục với chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn để trao đổi
thông tin kịp thời về các trường hợp từ tỉnh ngoài đến làm việc, mở sổ theo dõi
cập nhật thông tin của khách (lịch sử tiêm chủng vắc xin phòng Covid, giấy xét
nghiệm âm tính, đến từ vùng có dịch hay không có dịch…);
Đối với khách từ tỉnh ngoài đến liên hệ công tác mà không có một trong 3
điều kiện: giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 03 ngày
gần nhất hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 hoặc kết quả test nhanh
âm tính thì các Tổ an toàn COVID-19 không cho vào cơ quan và hướng dẫn
công dân liên hệ Trung tâm Y tế huyện để làm xét nghiệm test nhanh chỉ cho
vào khi có kết quả âm tính; (kinh phí 210.500 đồng/mẫu/lần do công dân tự chi
trả).
Các cơ sở giáo dục (kể cả mầm non) được phép hoạt động nhưng phải
đảm bảo nghiêm các qui định phòng chống dịch.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức ăn uống, tiếp khách.
Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
hàng tuần cho toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho doanh
nghiệp, như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật
tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc..., xét nghiệm sàng lọc ngẫu
nhiên tối thiểu cho 20% người lao động tại doanh nghiệp và khu nhà trọ của
người lao động có nguy cơ bằng test nhanh kháng nguyên;
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Yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường bố trí xe ô tô đưa đón công nhân từ
nơi lưu trú đến nơi làm việc, hạn chế mật độ công nhân, người lao động di
chuyển trên đường. Đối với công nhân tự túc phương tiện đi làm, yêu cầu doanh
nghiệp phải cấp thẻ hoặc quần áo nhận diện doanh nghiệp để hạn chế việc kiểm
tra, kiểm soát của các chốt;
5. Tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ
COVID-19 cộng đồng và Tổ an toàn COVID-19. Tổ COVID-19 cộng đồng kiểm
soát chặt chẽ các trường hợp ho, sốt tại cộng đồng; tuyên truyền các hộ gia đình
tự giám sát lẫn nhau về việc thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng và thực hiện
5K. Tổ an toàn COVID-19 kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng dịch trong
doanh nghiệp; kiểm soát người ở tỉnh ngoài đến làm việc tại cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp mình. Yêu cầu các cơ sở y tế, hiệu thuốc ký cam kết báo cáo ngay
cho cơ quan chức năng những người mua thuốc điều trị các triệu chứng liên quan
đến hô hấp như ho, sốt, đau họng, khó thở…
6. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND các xã, thị trấn và Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các hoạt động phòng, chống
dịch trên địa bàn. Tuyên truyền mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, cảnh báo nguy
cơ bùng phát dịch bệnh để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân; yêu cầu
mọi người dân trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K
của Bộ Y tế; tiếp nhận đầy đủ thông tin phản ánh của người dân tại địa bàn về
các trường hợp ho sốt, người về từ tỉnh ngoài.
7. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 huyện và các xã, thị trấn tổ
chức đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp, cơ sở kinh doanh
dịch vụ không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tăng mức phạt cao
nhất, yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh đối với
những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch quyết định phân công thành viên Ban chỉ
đạo huyện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn huyện.
8. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ
động tham mưu kịp thời cho Uỷ ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống
COVID-19 huyện và nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
COVID-19 trên địa bàn huyện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID- 19 không nêu trong Quyết định này thì thực hiện theo Thông báo số
260-TB/HU ngày 16/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà về việc tăng
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cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn huyện
và các văn bản của tỉnh, của huyện đã ban hành; Công văn số 2597/UBND-VP
ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục áp dụng một số biện
pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và điều chỉnh thời gian cách
ly y tế.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng,
ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, người đứng
đầu các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh;
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19 huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Đài Phát thanh huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Mạnh

