UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI
TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

Số: 5175 /QĐ-TTCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt công dân F0 đủ tiêu chuẩn ra viện tại Bệnh viện dã chiến
tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung
tại thôn Cáng 2, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai
CHỈ HUY TRƯỞNG
TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 số 878/QĐ-TTg ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19”;
Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thành
phố Lào Cai về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung người nghi nhiễm
Covid-19 tại Khu huấn luyện dự bị động viên thành phố Lào Cai, thôn Cáng 2,
xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Công văn số 2242/SYT-NVY ngày 17/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Lào
Cai về việc hướng dẫn thời gian cách ly quản lý và bàn giao quản lý sau hoàn
thành cách ly y tế phòng chống Covid-19;
Xét đề nghị của Trung tâm Y tế thành phố tại tờ trình số 368 /TTr-TTYT
ngày 21/11/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách Công dân F0 đủ tiêu chuẩn ra viện tại Bệnh
viện dã chiến tỉnh Lào Cai, tiếp tục phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung,
gồm 01 người (có danh sách trích ngang kèm theo).
Điều 2. Địa điểm, lý do và thời gian cách ly
- Địa điểm cách ly: Tại thôn Cáng 2, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai,
tỉnh Lào Cai.
- Lý do cách ly: Công dân F0 đủ tiêu chẩn ra viện tại bệnh viện dã chiến
tỉnh Lào Cai phải tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đủ 07 ngày (từ
ngày tiếp theo sau ngày được ra viện).
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- Thời gian tiếp tục cách ly tập trung: từ ngày 20/11/2021.
Điều 3. Trong quá trình cách ly, nếu người cách ly bị ốm hoặc mắc bệnh
do COVID-19 có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi
phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa
bệnh đúng tuyến. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi
hưởng bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định
của pháp luật về bảo hiểm y tế.
- Người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều
trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
Điều 4. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế các cá nhân có
tên tại Điều 1 không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực
cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Giám đốc Trung tâm
Y tế; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng Văn hóa TT; Trưởng Công an thành phố; Trưởng Ban điều hành khu cách ly y tế tập trung
thành phố; Chủ tịch UBND xã Hợp Thành và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai;
- TT: TU, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lãnh đạo VP UBND TP;
- Lưu: VT, VP.

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG
PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Ngô Vũ Quốc
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DANH SÁCH
CÔNG DÂN F0 ĐỦ TIÊU CHUẨN RA VIỆN TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TỈNH LÀO CAI
TIẾP TỤC PHẢI ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-TTCH ngày

/11/2021của Trung tâm Chỉ huy phòng chống, dịch COVID-19 TP Lào Cai)

Năm sinh
TT

Họ và tên

Địa chỉ
Nam

1

Vàng Thị Theo

Nữ

Thôn Bắc Công,
1976
xã Hợp Thành,
thành phố Lào Cai

Yếu tố dịch tễ liên
quan

Công dân F0 được
ra viện tại Bệnh
viện dã chiến tỉnh
Lào Cai

Ngày ra viện

20/11/2021

Số ngày tiếp
tục thực hiện
cách ly tại cơ
sở cách ly tập
trung sau
ngày ra viện

Thời gian
thực hiện

07 ngày

Từ ngày
20/11/2021
đến hết ngày
27/11/2021

