
UBND TỈNH NINH BÌNH 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG, CHỐNG COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:              /QĐ-BCĐ Ninh Bình, ngày         tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v điều chuyển bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2  

đến Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên để phòng, chống dịch COVID-19 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 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 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Ninh Bình; 

 Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chuyển 01 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 (là công 

dân Việt Nam từ Nhật Bản về, đã hoàn thành cách ly tập trung tại Đà Nẵng từ 

ngày 07/7/2021 và trở về địa phương cách ly tại nhà ở xóm Vinh Ngoại, xã 

Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đến Phòng khám Đa khoa khu 

vực Cầu Yên để cách ly và điều trị theo quy định (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ các đơn vị: 

 - Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 vận 

chuyển trường hợp trên đến Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên theo đúng 

quy định về phòng chống dịch; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trách nhiệm giám sát, theo dõi, cách ly và 

điều trị đối với trường hợp trên theo đúng các quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm 

Cấp cứu 115, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (B/C); 

- BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh (B/C); 

- BCĐ phòng, chống COVID-19 ngành Y tế; 

- UBND các huyện: Hoa Lư, Kim Sơn; 

- Lưu: VT, NVY. (C/ ) 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Vũ Mạnh Dương 
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DANH SÁCH 

Điều chuyển bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2  

đến Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Yên để phòng, chống dịch COVID-19 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BCĐ ngày          /7/2021 của Ban chỉ đạo) 
 

Họ và tên 
Giới 

tính 
Địa chỉ lưu trú Nơi đang cách ly Nơi chuyển đến 

Phan Thanh Trường  Nam 

xóm Vinh Ngoại, xã 

Thượng Kiệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 

Tại nhà 

Phòng khám Đa 

khoa khu vực 

Cầu Yên 
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