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QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại 
Nhà theo hướng dẫn số 4320 ngày 30/12/2021 của Sở Y tế Hải Dương 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YẾT KIÊU

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành Quy định tạm 
thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 về việc Ban hành 
hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị Quyết số 128/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch 
COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm 
COVID-19 tại nhà;

Căn cứ Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; 

Căn cứ Công văn số 4757/UBND-VP ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Hướng dẫn sô 4320/HD-SYT, ngày 30/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hải 
Dương  về việc hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị  người nhiễm Covd-19 (F0) 
tại nhà nơi lưu trú:

Theo  đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã và Trưởng trạm Y tế 
xã Yết Kiêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly 
tại thôn Khăn gồm các (ông) bà có tên sau:

1 Ông Vũ Xuân Gai BT chi bộ - trưởng thôn    Tổ trưởng
2 Ông Phạm Văn Lời Phó BT chi bộ , Y tá thôn Tổ phó
3 Bà Lê Thị Dẻo Chi hội trưởng chi hội ND    Thành viên
4 Ông Phạm Văn Lời Phó BT chi bộ , Y tá thôn Thành viên

5 Ông Phạm Văn Đại Công an viên Thành viên
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6 Bà Đoàn Thị Lanh Chi hội trưởng chi hội PN     Thành viên

7 Bà Nguyễn Thị Oanh Phó bí thư chi đoàn      Thành viên

8 Phạm Văn Hiếu Bí thư chi đoàn Thành viên

9 Vũ Thị Hạnh Thanh tra nhân dân Thành viên
Điều 2. Tổ chăm sóc, hỗ trợ, quản lý, kiểm tra, giám sát người cách ly tại 

thôn Khăn thực hiện chức năng nhiệm vụ theo hướng dẫn số 4320/HD-SYT, ngày 
30/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương  về việc hướng dẫn tạm thời quản lý, điều 
trị  người nhiễm Covd-19 (F0) tại nhà nơi lưu trú và  hướng dẫn  trực tiếp của 
Trạm Y tế xã Yết Kiêu, tổ trưởng tổ công tác của thôn có trách nhiệm phân công  
nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ bảo đảm khoa học, hiệu quả phù hợp với tình 
hình thực tiễn trên địa bàn thôn, khu dân cư.

Điều 3. Công chức Văn phòng  UBND xã, Trưởng trạm Y tế xã, Trưởng 
thôn, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và các (ông ) bà có tên chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:     
 - Đảng uỷ xã;                                                                                           CHỦ TỊCH
- TT.HĐND, Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã                           
- MTTQ và các đoàn thể;                               
- Trưởng, phó thôn;  
- Lưu: VP.                                         
                                                                                                        
                                                                                         Phạm Văn Du
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