
UBND TINH DONG NA! 
BAN QUAN LY 

CAC KHU CONG NGIIIP 
S& 43 ITB-KCNDN 

CONG HOA xA 1101 CHU NGEIA V1T NAM 
Dc 1p - Tii do - Hnh phüc 

Ding Nai, ngày  -10  iháng  iO  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngu*i lao dng dang thic hin các phtrng an 03 ti ch di, v hang ngãy 

cüa Cong ty TNHH Ohmi Kako Vit Nam 
(KCN Long Dfrc, huyn Long Thành, tinh Dng Nai) 

Can c K hoach s 111021KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
v vic trng buàc ph1ic hôi các hott dng kinh tê xA hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai tinh Dong Nai trong tinh hinh 
môi; 

Can eli Van ban s6 11715/UBND-KG\'X ngày 25/9/202 1 cüa UBND tlnh 
hrncng dan tam th?ii thrc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo cOng 
tác phông chong djch Covid-19; 

Can cli phuang an a dirge phê duyt tai  Thông báo s 161 5/TB-KCNDN 
ngày 2 1/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cia Doanh nghip: 
1. ChAp thun cho 07/12 ngtr?ii lao dng dang thirc hin phuang an 03 ti 

ch cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phiwng tin cá nhãn (thng s6 lao 
dng hxu trli tai  doanh nghip con lai  là 05/12 ngthi) và chia thành 04 dcit. 

-Dçitl: 02ngu?ii. 
- Dcit 2: tAng them 02 ngithi. 
- Dqt 3: tAng them 02 ngu?i. 
- Dçt 4: tAng them 01 ngtthi. 
Nguii lao dng dirge di, v hang ngày dAm báo phái i khu vrc ving xanh 

ti dja phtrang, phãi duçic tiêm vAc xin it nhât 01 rnüi (sau 14 ngày) hoc dA diu 
tn khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chlre cho ngu?i lao dng di, v hAng 
ngày theo phuccng an dA dirge chap thun bang phuong tin cá thAn (xe 02 barth 
hoc o to duài 09 ch ngôi), dAm bAo an toAn không lay nhirn. Dong thii phAi 
thrc hin xét nghim djnh k theo quy djnh cüa ngành ytê (neu có) và kê hoach 
chü dng cüa doanh nghip vA có thông báo vi Ban QuAn l cAc KCN Dong 
Nai dê quAn 1. 

3. NguOi lao dng khi di, v hAng ngày bang phuang tin Ca rihAn, phái 
thrc hin dung l trInh tli ni cu tra dn doanh nghip và nguçcc 1i; tuyt dôi 
không dling, d hoc ghé các khu vrc khác không ding tuyen duing hoc 1 
trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dÀy dli các ni dung tai  PhAn III elm van bAn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 câa UBND tinh huâng dn tam  th&i thirc 
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hin các phuong an san xu.t kinh doanh dam báo cong tác phOng chng djch 
Covid- 19. KhOng cho ngui lao dng ye dja phuang ho.c don ngixi lao dng 
vao doanh nghip khi chua cO sir dong cüa dja phucmg. 

5. Khi ngrng thrc hin phucmg an 03 ti ch phái di.rcc sr chip thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncxi có nguâi lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngui lao dng trâ v dja 
phtrnng, phãi cO kCt qua xét nghim bang phixcing pháp RT-PCR am tInh (mu 
dcm hoc mâu gop)  trong thai gian 03 ngày ké tir ngày lay mâu. 

7. T chirc thra ngix?ñ lao dng trô v dja phi.rcing bng phucing tin dua 
don tp trung. Trtrmg hçp doanh nghip to chüc cho ngithi lao dng trâ ye dja 
phi.rcing bang phuang tin Ca nhân thI phái dam báo vic di chuyên dxqc thirc 
hin an toàn, không lay nhiCm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai cho ngui lao dng trâ ye dja phuang. 

8. Ngui lao dng trâ v dja phi.rcng phái khai báo vâi Trung tam t xa, 

phuông, thj trãn noi cu trü, tix theo dOi süc khóe tti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiem quy djnh 5K. 

TrCn cci s danh sách ngucM lao dng trâ v dja phuang do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gri, UBND phu?mg, xä, thj trân giám sat nguôi lao dng trâ 
ye dla  phircing trong thrc hin các bin pháp phOng chong djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thuô'ng xuyên báo cáo s lixçing tang, giám nguri 
hru trü ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thirc hin ch d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip vâ ngu&i lao dng phãi chju trách nhim truOc pháp 
lut khi khong thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, de xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán l2 các Khu Cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin./.&,t 

No'i nhân: 
- Cong ty TNHI-1 Ohmi Kako Vit Nam(thrc hin); 
- SoY t& Cong an tinh, LI)IA) tinh; 
- 131 thu. ChO tjch UBND huyn Long Thành (phói hçp); 
- Dn CA KCN Long Thành; 
- PhO Trumg ban phv trách (d* chi d?o); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hicn); 
- Website Ban Quãn I; 
- Luu: VT, QLLD. 


		2021-10-10T18:19:14+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




