
UBND T!NH DONG NAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S: 4,39  /TB-KCNDN £kng Nai, ngày 4' 0 tháng A 0 näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrb'i lao dng dang thtrc hin các phiro'ng an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH U-Best Vit Nam Polymer Industry 
(KCN Nhon Tqich V, huyn Nhin Tr*ch, tinh Ding Nai) 

Can cr K hoach  s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic ti'rng bix&c phiic hôi các hoat dng kinh tê xa hi, an ninh quc phông 
dam bào cong tác phông, chông dch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cir Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huóng dan tarn  thai thrc hin các phirng an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phixang an dà duçic phê duyt tai  Thông báo s 1587/TB-KCNDN 
ngày 20/7/202 1 cüa Ban Quàn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Ch.p thun cho 11/11 ngthi lao dng dang thirc hin phucmg an 03 tai 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuang tin cá nhân (tong so lao 

dng luu trii tai  doanh nghip con lai  là 0/11 nguxi) và chia thành 05 dçit. 
- Dçit 1: 02 nguñ. 
- Dçt 2: tang them 02 nglIi. 
- Dcit 3: tang them 02 ngui. 
- Dçit 4: tang them 02 ngthi. 
- Dçit 5: tang them 03 nglxi. 
Ngi.thi lao dng &rgc di, v hang ngày dam bào phãi & khu vrc ving xanh 

tai da phucing, phãi duqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu 
trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th chirc cho ngu&i lao dng di, v hang 
ngày theo phuang an dã duc chap thun bang phuong tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to dithi 09 ch ngoi), dam bào an toàn không lay nhiêm. Dông thi phãi 
thirc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo v&i Ban Quàn l các KCN Dông 
Nai dê quàn 1. 

3. Ngi.r&i lao dng khi di, v hang ngày b.ng phumg tin Ca nhân, phãi 
thrc hin dung 1 trInh tir ncii cu trt1 den doanh nghip và nguqc lai; tuyt dôi 
không dirng, do hoc ghé các khu vrc khác không dung tuyên dumg ho.c 1 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung tai Ph.n III cüa Van bàn so 
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1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hrâng dn trn th&i thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngui lao dng ye dja phuong hoc don ngi.r1i lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông cüa dja phucing. 

5. Khi ng1rng thrc hin phuong an 03 tai  ch6 phãi duçic sir ch.p thi4n cüa 
Ban Quán l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii có nguôi lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngithi lao dng trâ v dja 
phucing, phâi có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc mâu gop) trong thôi gian 03 ngày kê tix ngày lay mâu. 

7. T chirc dua nguñ lao dng tr& v dja phucing bng phtrcing tin dua 
don tp trung. Tnthng hqp doanh nghip to chüc cho ngu&i lao dng trâ ye dja 
phuong bang phucing tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên ducic thirc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ngi.thi lao dng trâ ye dja phixcing. 

8. Ngu&i lao dng tth v dla  phuong phâi khai báo vth Trung tam Y t xã, 
phu&ng, thj trân noi cu tr, tr theo döi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy dnh 5K. 

Trên cci s& danh sách ngu?ii lao dng trO v dja phuong do Ban Quân 1 
các KCN DOng Nai gui, UBND phung, xâ, thj trân giám sat ngui lao dng trâ 
ye dja phuong trong thxc hin các bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thi.thng xuyên báo cáo s lugng tang, giâm ngui 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip Va nguäi lao dng phâi chu trách nhimtruâc pháp 
lut khi không thrc hin day dü các quy dnh phOng chông djch, dê xày ra lay 
lan dich bnh. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin./ 

Noi nit cm: 
- Cong ty TNHH U-Best Vit Nam Polymer Industry (thc hin); 
- Si Y té, Cong an tinh, LOLD tinh; 
- Bi thu, ChU tjch UBND huyn Nhcm Trch (phói hqp); 
- DOn CA KCN Nhan Trach; 
- PhO Twang ban ph trách (d chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

KT. TRUNG BAN 
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