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QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện Kim Thành

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH
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 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;

Căn cứ Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 2762/UBND-VP ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tiếp tục  triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-
19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước, theo thông tin 
từ ngành Y tế, giải trình tự gen khẳng định chủng virus SARS-CoV-2 tại Hải Dương 
là biến chủng Ấn Độ - Delta;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn huyện Kim Thành kể từ 0 giờ ngày 08/8/2021 cho đến khi có thông báo mới:

1. Tiếp tục tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn 
uống trên địa bàn huyện. Các cơ sở cung cấp suất ăn cho khu cách ly tập trung, 
chốt kiểm soát dịch, doanh nghiệp phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và 
phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; người vận 
chuyển suất ăn phải có giấy xác nhận PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 
72 giờ. Các doanh nghiệp bố trí khu ăn ca cho công nhân phải đảm bảo giãn cách, 
luân phiên, có lực lượng đôn đốc, giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống 
dịch tại nơi ăn ca của công nhân: rửa tay, không nói chuyện trong khi ăn, không 
mang đồ dùng cá nhân vào khu vực ăn ca … UBND huyện thành lập Đoàn kiểm 



tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch 
tại các cơ sở cung cấp suất ăn và khu vực ăn tại các doanh nghiệp.

2. Không tập trung quá 02 (hai) người ngoài phạm vi công sở, trường học, 
bệnh viện và nơi công cộng; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Người 
dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết như: đi làm việc tại cơ quan, công sở, đi 
làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hoá thiết yếu 
được phép hoạt động; đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tiêm chủng và các trường hợp 
khẩn cấp khác; không ra ngoài đường từ 21h ngày hôm trước đến 05h ngày hôm 
sau. Khuyến cáo người dân không ra khỏi địa phương khi không có việc thực sự 
cần thiết.

3. Tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, giao ban chưa cần thiết; cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hạn chế tối 
đa làm việc có tiếp xúc trực tiếp; thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống 
dịch tại nơi làm việc, đặc biệt là việc đi ra ngoài địa bàn huyện; người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do 
không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

4. Tổ chức truy vết thần tốc, triệt để F1, F2 ngay sau khi phát hiện có ca 
dương tính với virus SARS-CoV-2. Đối với F1 phân làm 02 loại: F1A (những 
người tiếp xúc trực tiếp với F0, coi như F0) và F1B (tiếp xúc với F0 nhưng xa hơn 
so với F1A) để thực hiện cách ly: F1A cách ly thành phòng riêng, không cách ly 
F1A và F1B trong cùng một phòng.

5. UBND huyện trưng dụng cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục 
tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 (có quyết định riêng). Trung tâm y 
tế huyện phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn đội ngũ này để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

6. Đối với các khu cách ly tập trung: Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật 
khu cách ly theo Quyết định số 528/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2021 của BCĐ huyện, đảm 
bảo giãn cách F1.

Yêu cầu các hộ gia đình có F1 đi cách ly tập trung phải ký cam kết với 
UBND xã, thị trấn (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ/BCĐ ngày 
15/6/2021 của Ban chỉ đạo huyện) về việc cá nhân, hộ gia đình là đối tượng F2 thực 
hiện cách ly tại nhà. Nếu các F2 này vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-
19 sẽ xử phạt hành chính đồng thời đưa đi cách ly tập trung (F2 phải thanh toán 
toàn bộ các chi phí trong quá trình cách ly tập trung).

Đối với cách ly y tế khu dân cư (khu phong toả): UBND cấp xã triển khai 
thực hiện nghiêm theo Quyết định số 500/QĐ/BCĐ ngày 07/6/2021 của Ban chỉ 
đạo huyện Quy định về cách ly y tế khu dân cư để phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.



8. Người từ tỉnh ngoài vào huyện hoặc người có hộ khẩu thường trú tại 
huyện từ tỉnh ngoài trở về phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 
trong vòng 72 giờ và bắt buộc phải khai báo y tế ngay khi có mặt ở địa phương, 
thực hiện cách ly y tế (cách ly tập trung hoặc tại nhà thực hiện theo các văn bản 
đã ban hành). Đối với người thuộc diện cách ly theo dõi tại nhà phải cam kết của 
bản thân và gia đình về phòng, chống dịch; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm theo 
quy định (tự trả phí); trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực 
hoặc không chấp hành nghiêm túc việc cách ly y tế phải xử lý nghiêm theo quy 
định. Các xã, thị trấn sàng lọc, phân loại và lập danh sách cụ thể những trường hợp 
tỉnh ngoài vào địa phương báo cáo Ban chỉ đạo huyện hàng ngày để thực hiện lấy 
mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đối với các trường hợp lái xe đường dài có thể đỗ nghỉ trên xe khi đi qua 
địa bàn huyện nhưng không được xuống xe, vào khu dân cư.

9. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện:
- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương về công tác phòng, chống 

dịch của đơn vị; quản lý nơi ở, di biến động của công nhân, người lao động; không 
để công nhân, người lao động từ xã, phường, thị trấn (trong và ngoài huyện) có 
dịch vào làm việc. Trường hợp đã vào doanh nghiệp thì phải bố trí nơi ăn, nghỉ, 
sinh hoạt và sản xuất tại chỗ, không cho trở về địa phương đến khi có thông báo 
mới; không để lái xe đường dài về sinh hoạt tại gia đình, cộng đồng;

- Bố trí phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ”: sản xuất, ăn uống, nghỉ ngơi 
tại chỗ” hoặc “một cung đường hai điểm đến”;

- Các doanh nghiệp phải chủ động xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng 
phương pháp CPR hoặc bằng test nhanh kháng nguyên (những loại test có tên 
trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép) cho toàn bộ người lao động tham gia cung 
cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp, gồm: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho 
chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hoá, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc… 
và không dưới 20% người lao động. Tần suất xét nghiệm sàng lọc từ 5 đến 7 
ngày/lần, gửi báo cáo kết quả xét nghiệm sàng lọc về BCĐ huyện (qua phòng Lao 
động – TBXH huyện) để tổng hợp báo cáo BCĐ tỉnh.

- Khi xuất hiện ca bệnh trong doanh nghiệp phải khẩn trương phối hợp truy 
vết F1 để đưa đi cách ly tập trung. Lấy mẫu xét nghiệm F2 theo quy định: lấy mẫu 
lần 1 ngay khi xác định có F0; lấy mẫu lần 2 vào ngày thứ 3, nếu tất cả F2 đều âm 
tính sau 2 lần xét nghiệm, đồng thời doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng, chống dịch thì có thể tổ chức hoạt động trở lại; ngày đầu tiên kể từ 
khi doanh nghiệp hoạt động trở lại phải tiến hành lấy mẫu lần 3 cho các F2; tuyệt 
đối không để sót trường hợp F2 không được xét nghiệm. Kinh phí xét nghiệm 
doanh nghiệp phải tự chi trả toàn bộ cho công nhân.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác không 
ghi trong Quyết định này thì được thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cấp có 
thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện; Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực BCĐ tỉnh;
- TTr Huyện ủy; TTr HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

         CHỦ TỊCH

       Phạm Quang Hưng
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