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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện một số quy định phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 

trong tình hình mới trên địa bàn huyện 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM SÁCH 

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 30/9/20210  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 Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 
Công văn số 2681/UBND-VP, ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 
tăng cường chỉ đạo các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 
2704/UBND-VP ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, 
kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 3409/UBND-VP ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 huyện. 

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng một số quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trong tình hình mới trên địa bàn huyện Nam Sách kể từ 0 giờ 00' ngày 
18/9/2021 cho đến khi có quy định mới: 

1. Mọi người không ra khỏi nhà từ 22h ngày hôm trước đến 05h ngày 
hôm sau nếu không có việc thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm các quy định về 
phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Các hộ gia đình phải thực hiện nghiêm các cam kết về phòng, chống dịch 
bệnh Covid- 19; kịp thời thông báo tình trạng sức khỏe (các triệu chứng: ho, sốt, 
đau họng, khó thở,...) với Tổ Covid cộng đồng hoặc Trạm Y tế xã, thị trấn.
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Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên không đi ra khỏi tỉnh nếu không 

có việc thực sự cần thiết; trường hợp cần thiết phải báo cáo và được sự đồng ý 
của Thủ trưởng cơ quan (Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình); đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý thì phải 
báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy.

2. Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công 
sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc. 

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo; hoạt động các khu di 
tích; các khu vui chơi, giải trí; cấm hoạt động thả diều ngoài trời. 

Các sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết 
do cấp ủy, chính quyền quyết định sau khi xin ý kiến Thường trực Huyện ủy; 
đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Các nhà hàng, quán ăn uống được phục vụ tại chỗ, nhưng không quá 10 
khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 
giờ hằng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 9 
giờ sáng hằng ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ 
khoảng cách tối thiểu 01 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 (khi bán hàng phải giữ khoảng cách, có vách ngăn 
giữa người bán và người mua, mở sổ ghi chép đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại 
của người mua). 

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống dọc quốc lộ 37, đường 
dẫn cầu Hàn; các hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ chó, mèo. Các hộ 
dân trên địa bàn huyện hạn chế tổ chức ăn, uống khi có thêm thành viên khác 
ngoài gia đình. 

4. Các phòng khám chuyên khoa  Răng- Hàm- Mặt, Tai- Mũi- Họng được 
phép hoạt động trở lại nhưng chỉ phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân trong 
tỉnh và phải thực hiện nghiêm túc cam kết trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19; có sổ nhật ký ghi chép đầy đủ thông tin các trường hợp đến 
khám, điều trị, mua thuốc theo quy định; báo cáo ngay các trường hợp có biểu 
hiện ho, sốt, đau họng, khó thở,... về Trạm Y tế xã, thị trấn hoặc Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã, thị trấn. Yêu cầu người quản lý và nhân 
viên các cơ sở này phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 với tần suất 07 ngày/lần. 

5. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không 
thiết yếu (nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, karaoke; phòng trà, phòng hát giao lưu văn 
nghệ; dịch vụ mát-xa, tẩm quất, vật lý trị liệu; quán bar, quán game internet, 
quán bi-a, bể bơi dịch vụ).

Các hoạt động thể thao ngoài trời, riêng các giải thi đấu thể thao nếu tổ 
chức phải được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền; các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm 
móng, tập gym, yoga hoạt động không quá 50% công suất, phục vụ không quá 
10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; thực hiện khử khuẩn 
thường xuyên, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
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6. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh ngoài vào huyện (kể cả 

người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 
âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ; trường hợp đặc biệt phải 
báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Bắt buộc phải 
khai báo y tế ngay lập tức với Tổ Covid cộng đồng tại thôn, khu dân cư, Tổ an 
toàn Covid tại cơ quan, đơn vị hoặc Trạm Y tế xã, thị trấn khi trở về địa phương. 
Chủ hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp có người từ tỉnh ngoài về, đến thăm, 
làm việc bắt buộc phải khai báo ngay với Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn 
Covid. 

6.1. Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (vùng đỏ) khi vào huyện phải thực hiện 
cách ly tập trung 14 ngày. 

Riêng đối với những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 
(có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, 
trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính 
đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác 
nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) (sau đây gọi tắt là những người 
đã tiêm đủ liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể 
từ ngày đến/về địa phương và phải thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và 
ngày thứ 7. 

6.2. Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg (vùng vàng) khi vào huyện phải thực hiện cách 
ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. 

Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự 
theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa 
phương. Thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày 
đến/về địa phương (theo qui định tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 
của Bộ Y tế). 

6.3. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của 
UBND tỉnh, của huyện tại các tỉnh, thành phố, khu vực:

a) Nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 
hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19): 

- Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự theo dõi sức 
khỏe trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 02 lần 
vào ngày đầu và ngày thứ 7. 

- Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực hiện 
cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; 
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm 
SARSCOV-2 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 03 kể từ ngày đến/về địa phương 
(theo qui định tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế). 
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b) Nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 
hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19): 

Tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 
01 lần vào ngày thứ 14 kể từ ngày đến/về địa phương.

7. Tiếp tục dừng tổ chức các đám cưới, đám hỏi. Không tổ chức ăn uống 
tại đám hiếu, mỗi đoàn viếng không quá 03 người, khi tổ chức đưa tang không 
quá 30 người. Không tổ chức liên hoan, giao lưu, gặp mặt; các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp không tổ chức ăn uống, tiếp khách. 

8. Đối với các chợ nằm trong quy hoạch tổng thể hệ thống chợ của tỉnh, 
trung tâm thương mại, siêu thị được phép hoạt động, song phải đảm bảo nghiêm 
các quy định về phòng, chống dịch. 

Các chợ khác giao cho Chủ tịch UBND các xã rà soát nhu cầu hoạt động, 
đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống, dịch bệnh Covid-19 
mới quyết định cho hoạt động và phải chịu trách nhiệm về hoạt động của các 
chợ nếu để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh. 

Các chợ, siêu thị, cửa hàng bán đồ ăn chín, thịt các loại, phải làm vách 
ngăn phù hợp, ngăn cách giữa người bán và người mua để đảm bảo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt đối với khách hàng, mở sổ ghi chép 
thông tin người đến mua hàng theo quy định.

9. Các cơ sở giáo dục thực hiện cho học sinh đến trường theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm các quy định phòng, 
chống dịch Covid- 19. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các Trung tâm liên quan 
đến lĩnh vực giáo dục.

10. Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phải tiến hành lấy mẫu 
xét nghiệm hằng tuần cho toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ 
cho doanh nghiệp, như: ăn uống, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo 
dưỡng, bảo trì máy móc...; xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên tối thiểu cho 20% 
người lao động tại doanh nghiệp bằng test nhanh kháng nguyên 7 ngày/lần. 

Các bếp ăn của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
phải thực hiện: bố trí vách ngăn, chia các ca ăn theo khung giờ để đảm bảo việc 
giãn cách; sau mỗi ca ăn phải thực hiện phun khử khuẩn theo quy định; yêu cầu 
công nhân vào bếp ăn đảm bảo việc giãn cách, không mang các vật dụng cá 
nhân vào bếp ăn, không nói chuyện trong quá trình ăn. "Tổ An toàn Covid" tại 
công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có trách nhiệm giám sát công nhân thực 
hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19 trong khi ăn tại các bếp ăn. 

Chủ các công ty, doanh nghiệp chỉ đạo và yêu cầu "Tổ An toàn Covid" tại 
công ty, doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời 
các trường hợp ho, sốt …báo cáo ngay về Trung tâm Y tế huyện để có hướng 
dẫn chuyên môn; tích cực tuyên truyền công nhân, người lao động thực hiện 
nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, cam kết "1 cung đường 2 điểm đến"; duy trì 
sản xuất, kinh doanh phải tuyệt đối đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid- 19. 
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11. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận bưu 

kiện, hàng hóa trên địa bàn huyện (bao gồm cả Shipper) phải xây dựng phương 
án, kế hoạch vận chuyển, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 
trong quá trình thực hiện phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; 
phải có nhật ký theo dõi hằng ngày về lịch trình hoạt động, thống kê từng địa 
điểm, người tiếp xúc trong quá trình giao nhận hàng hóa, bưu kiện; những người 
tham gia trực tiếp các hoạt động trên phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 với 
tần suất 07 ngày/lần. 

12. Tiếp tục dừng hoạt động các bến đò ngang trên địa bàn huyện. Các 
phương tiện, lái xe vận chuyển hành khách không đăng ký kinh doanh vận tải 
(loại hình như xe 100) không được phép hoạt động. 

13. Các lĩnh vực được hoạt động trở lại chỉ khi đã thực hiện nghiêm qui 
định “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu 
cầu của tỉnh, của huyện. Kiên quyết dừng ngay hoạt động của các cơ sở không 
đủ điều kiện và không tuân thủ các qui định trên. 

14. Các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về phòng,  
chống dịch bệnh Covid -19 theo Quyết định này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật; nếu để lây lan dịch bệnh phải bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo các mức độ vi phạm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 
4466/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Nam Sách.

Các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 
19 không nêu trong Quyết định này thì thực hiện theo các văn bản của các cấp 
có thẩm quyền đã ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, 
ban, cơ quan, đơn vị,  đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, người đứng 
đầu các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực Huyện uỷ (để báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid- 19 huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Đài Phát thanh huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Ngọc Lâm
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