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XÃ CẨM ĐOÀI

Số: 26 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Đoài, ngày 30 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc dỡ phong tỏa hộ nhà ông Mai Văn Giang

có F0 là Nguyễn Thị Lý Thôn Ha Xá
xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Thực hiện Quyết định số 679/QĐ-BCĐ ngày 02/3/2021 của BCĐ phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng 
cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số 4166/SYT – NVY ngày 19 tháng 12 năm 2021 về việc điều 
chỉnh thời gian cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 
bệnh;

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Đoài thông báo: 

Dỡ Phong tỏa hộ nhà ông Mai Văn Giang thôn Ha Xá, xã Cẩm Đoài có F0 Nguyễn Thị 
Lý.

Thời gian dỡ phong tỏa: Bắt đầu từ 17 giờ 00’ ngày 30/01/2022. 
Để công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã được đảm bảo 

UBND xã yêu cầu: 
1. Nhân dân tại khu vực được dỡ phong tỏa tự giác chấp hành một số biện pháp 

phòng chống dịch.  
2. Các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phun khử trùng toàn bộ khu 

vực phong tỏa và giám sát chặt chẽ các hộ dân trong khu vực sau khi được dỡ phong tỏa 
theo Quyết định số 679 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

3. Giao cho tổ Covid cộng đồng tăng cường công tác giám sát hàng ngày theo chức 
năng nhiệm vụ.

4. Ban Công an xã phối hợp với thôn Ha Xá; các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện 
theo nội dung thông báo trên./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- BCĐ huyện (b/c);
- TT Đảng ủy; TT HĐND xã;
- BCĐ xã;
- Các ngành đoàn thể xã;
- Các thôn, khu dân cư;
- Đài Truyền thanh; Cổng TTĐT xã (đưa tin);
- Lưu: VP, BCĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hạnh
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