
UBND TfNH DONG NAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN L'Y Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: 4Jg /TB-KCNDN Dng Nai, ngày  '10  tháng  'U)  nãm 2021 

THONG BAO 
V/v cho ngtrôi lao dng dang thtrc hin các phirong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty Hü'u hn cong nghip First Metal Vit Narn 
• A . ., A (KCN Ho Nai, huyçn Trang Born, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoach s 1 11O2IKH-UBND ngày 15/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phiic hôi các hoat dng kinh té xä hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

Can cü Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hu&ng dan tarn  thii thrc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phxong an dã ducic phê duyt tai  Van bàn s 2760/KCNDN-LD 
ngày 3 1/7/2021 cüa Ban Quán 1 các KCN; 

Xét d ngh cüa Doanh nghip: 
1. Chip thu.n cho 25/25 ngthi lao dng dang thrc hin phuong an 03 tai 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân chia thãnh 05 
dqt. Ngui lao dng duçic di, ye hang ngày dam bâo phãi a khu vrc ving xanh 
t?i dja phtrong, phãi diic tiêm vac xin It nhât 01 rnüi (sau 14 ngày) hoc dã diêu 
trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày, có kêt qua xét nghim am tInh: 

- Dçrt 1: 5 nguai. 
-Dçit2: 5ngu?ñ. 
-Dçit3: 5nguäi. 

- Dot 4: 5 nguai. 
-Dçit5:5ngu&i. 
2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc cho ngithi lao dng di, v hang 

ngày theo phuong ándâ duqc chap thun bang phi.ro'ng tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to duói 09 chô ngôi), dam bào an toàn không lay nhiêrn. Dông thai phâi 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy dnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoch 
chU dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quàn l các KCN Dông 
Nai dê quãn l. 

3. Yêu cu ngu?ñ lao dng khi di, v hang ngày bng phuong tin cá nhân, 
phãi thrc hin dung l trInh tü ncii cu trü den doanh nghip và nguqc lai; tuyt 
di không dirng, d hoc ghé các khu vrc khác khOng dung tuyên du?mg hoc l 
trInh di chuyên. 
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4. Thirc hin d.y dü các ni dung t?i  Ph.n III cüa Van bàn so 

1 1715/UBND-KGVX ngáy 25/9/2021 cüa UBND tinh hithng dan tm th&i thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chông dch 
Covid-19. Không cho ngrôi lao dng ye dja phucmg hoc don ngthi lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sr dông cüa dja phrnyng. 

5. Khi ngimg thirc hin phi.rang an 03 ti ch phãi ducic s1r chip thun cüa 
Ban Quán l cac KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phO nai có ngt.r?i lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngui lao dng trâ v dja 
phuang, phâi có két qua xét nghim bang phixang pháp RT-PCR am tInh (mu 
&m hoc mu gop)  trong thai gian 03 ngày kê tir ngày lay mâu. 

7. T chüc dua ngithi lao dng tth v dja phuong b&ng phucmg tin dua 
don t.p trung. Trix&ng hçip doanh nghip to chüc cho ngu?i lao dng tr& ye dja 
phuong bang phuong tin Ca nhân thI phâi dam bão vic di chuyên duçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho ng.r&i lao dông tth ye dja phumg. 

8. Ngixai lao dng tr& v dja phucing phái khai báo vai Trung tam Y t xã, 
phuang, thj trân ncli cu tth, tii theo dOi süc khOe tai  nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca s& danh sách nguai lao dng tr& v dja phuong do Ban Quân l 
các KCN Dông Nai gri, UBND phuang, xã, thj trân giám sat ngithi lao dng trâ 
ye dja phuong trong thrc hin các bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thi.ring xuyên báo cáo s li.rçing tang, giám nguai 
hru trá tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN DOng Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và nguai lao dng phâi chju trách nhimtru&c pháp 
lut khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dé xãy ra lay 
lan djch bnh. 

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

Noinhân: 
- Cong ty TNHH First Metal Vit Nam ( (thc hin); 
• Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bf thu, ChO tich  UBND huyn Trang Born; 
- Den CA KCN HO Nai; 
- Phó Truàng ban phi trách (dë chi do); 
- Các phOng, Trung tâni (thtrc hin); 
- Website Ban Quãn l; 
- Liru: VT, QLLD. 
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