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QUYET D!NH 
V/v thành 1p Ban diêu hành co' s& each ly tp trung do ngirô'i nhp cãnh 

A S A tir nguyçn chi tra kinh phi de phong, chong d!ch  bçnh Covid —19 
tti Khách stn Cozynibi, xã Ninh Hãi, huyn Hoa Lw. 

TRUNG BAN CHI DAO PHONG CHONG 
D!CH BNH COVID-19 HUYN HOA LIX 

Can thLut Phôngchng bnh truye'n nhilm ngày 21/11/2007; 
Can c&Nghj djnh so' 101/2010/ND- P ngày 30/9/2010 cia GhInhphü quy djnh 

chi tilt thi hành m5t sd ã'ié'u cña Lut Phông, cMng bçnh truyé'n nhiim ye' áp dyng 
bin pháp cách ly y t cw/ng cM cách ly y tê' và cMng djch dic thu trong thai gian 
Co dich; 

Can cii' Quyé't djnh so' 1246/QD- BYT ngày 20/3/2020 cia Bô Y to' ban hành 
"Hu'ó'ng dJn tgm thai cách ly y to' tp trung tgi khách sin trongphOng, cho'ng djch 
Covid- 19 do ngwài cách ly ty' nguyen chi trá "; 

Can c& Quyé't djnh so' 220/QD- BCD ngày 13/8/2020 cia Ban chi dgo phông, 
chdng djch Covid- 19 tinh Ninh BInh v vic thành lçp  cct sO' cách ly tp trung do 
ngithi nhp cánh ty' nguyen chi trá kinh phi do' phOng, cho'ng djch bnh C'ovid- 19 tgi 
Khách san Cozynibi; 

Can cá' COng van so' 2858/SYT- NVY ngày 0 7/8/2020 cza sO' Y to' v vic pho'i 
hcrp thuc hin Ké' hogch ä"o'n, each ly cOc chuyên gia nhp cánh do' lam vic tgi Ninh 
Blnh, 

Xét do' nghj cia Giám do'c Trung tam to' huyn. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Thành 1p Ban diu hành cc si cách ly t.p trung do ngithi nhp cành t,r 
nguyen chi trá kinh phi d phông, chng djch bnh Covid- 19 tai  khách sin Cozynibi, 
thôn Dam Khê, xä Ninh Hãi, huyn Hoa Lu (Sau day gi t& là: Ban diu hành), gm 
các ông (bà) có ten sau: 

1. Ong Nguyn Van Hot, Chü tjch Uy ban nhân dan xâ Ninh Hài: Tru&ng ban; 
2. Ong Nguyn Van Son, Phó Giám dc diu hành Khách san  Cozynibi: Phó ban; 
3. Ba Nguyn Thj Hoa, Tru&ng Tram  Y t xã Ninh Hãi: Thành viên; 
4. Ong Nguyn Tin Thành, Trung Cong an xã Ninh Hài: Thãnh viên; 
5. Ba D Thj Thu Giang, Cong chirc Tài chInh- K toán xã: Thành viên; 
6. Ong Nguyn Th Son. Chi huy Tru&ng BCH Quân sir xã: Thành viên; 
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7. Ong Dinh Xuân Hôa, Phó Trtthng Cong an xä Ninh Hãi: Thành viên; 
8. Ong Dinh Van Ducmg, Phó chi huy Trtx&ng BCH Quân sir xä: Thành viên; 
9. Ong Lê Hng Chinh, Cong an viên: Thành viên; 
10. Ong Nguyn Van Tun, Cong an viên: Thành viên; 
11. Ong Dinh Quang Thin, Bão v khách sn Cozynibi: Thành viên; 
Trong qua trInh thirc hin nhim vi1 TriRmg ban diu hành có th trung tp them 

can b cüa ca quan, do'n vi khi cn thit. 

Diu 2. Ban diu hành có nhim vii: T chirc thrc hin nghiêm tüc Quyt djnh 
s 1246/QD- BYT ngày 20/3/2020 cüa B Y th ban hành "Hi.rng dn ttm thyi each 
ly y t tp trung tji khách san  trong phông, chng djch Covid- 19 do ngixii cách ly tir 
nguyen chi trâ". 

- Phi hçip vâi Trung tam Y t huyn b trI nhân viên Y t vfii d.y dü phucmg tin 
phông h, trang thit bj y t, thuc chüa bnh... d dam bâo cong tác chuyên mon y t 
trong su6t qua trInh don, cách ly chuyên gia dü 14 ngày k tü khi áp diing bin pháp 
cách ly. 

- Phun khü khun cho xc 4n chuyn chuyên gia và tai  khu each ly ngay truâc khi 
don chuyên gia cách ly và sau khi ht each ly. 

- Hithng dn c sà each ly dam bâo an toàn thrc phm, phOng chng djch bnh, xü 
1 cht thai... theo diing quy djnh. 

- Phi hqp vâi cr si cách ly tp trung, vOi các doanh nghip có chuyên gia nhp 
cãnh yêu cu thanh toán các chi phi trirc tip cho qua trInh don, cách ly, theo dOi src 
khOe và xét nghim SARS-CoV- 2 theo dung các quy djnh hin hành. 

- Thirc hin CáC Cong tác khác theo sir chi dao  cüa cp có thm quyên. 
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. Ban diu hành t1r giãi th 

sau khi hoàn thành nhiêm vu. 
Diu 4. Chánh Van phOng HDND& UBND huyn, Giám dc Trung tam Y t, 

Truäng Cong an huyn, Chü tjch UBND xa Ninh Hái, eo sO' cách ly tp trung; các 
dcin vi,  cá nhân có lien quan và các ông (bà) có ten Diu 1 chju trách nhim thi hành 
Quy& djnh nay.!. ,' 

No nhn: TRUYNG BAN 
- Nhix Diu 4; 
- BCD PC dich COVID-19 tinh (d BC); 
- Sà Y t; 
- Thu?ng trtrc Huyn üy; 
- Länh dao HDND và UBND huyn; 
- Thành vién BCD PC dch COVID-19 huyn; 
- Trang thông tin din tCr huyn; 
- Li.ru VT. 
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