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THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thi,rc hin phtrong an cho ngirà'i lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong tyCô phn Johnson Wood 
(KCN Tam Phtroc, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoach s 11102/KH-IJBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phic hôi các hoit dng kinh té xã hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phOng, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mdi; 

Can cü Van ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh 
hung dan tm th&i thirc hin các phiscing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Cäncü Van ban s 12391/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 cüa UBND 
tinh ye thông nhât chü tnrng thixc hin dông th?ñ phi.rang an 03 ti chô và 
phrang an cho ngrñ lao dng di và ye hang ngày; 

Can cir h sa däng k cho ngi.thi lao dng di, v hang ngày bang phuong 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho Doanh nghip th1rc hin phuang an cho 2.112/2.840 

ngithi lao dng di, ye hang ngày bang phixong tin cá nhãn (trong do Co 112 
ngi.râi dang thirc hin phtrang an 03 ti ch6). Ngtthi lao dng &rçic di, ye hang 
ngàydám bâo phâi & khu virc vüng xanh ti dja phi.rng, phâi &rqc tiêm väc xin 
It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dA diêu trj khOi bnh Covid-19 trong vông 180 
ngày; cO kêt qua xét nghim am tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngx&i lao dng di, v hang 
ngày theo phng an dã duqc chap thun bang phung tin Ca nhân (xc 02 barth 
hoc 0 to duâi 09 ch ngôi), dam bâo an toàn không lay nhiêm. Dông thai phâi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo kê hoch chü dng cüa doanh nghip và có 
thông báo vâi Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai dé quãn l. 

3. NguOi lao dng khi di, v hang ngây b&ng phuong tin cá nhân, phãi 
thrc hin ding l trInh tü nth ci.r trü den doanh nghip và nguçic li; tuyt dôi 
khOng dirng, do hoc ghé các khu vic khác không dung tuyên &r&ng hoc 1 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin day dü các ni dung ti Phân III cüa Van bàn so 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hu&ng dan tam  th&i th%rc 
hin các phixxng an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch 
Covid-19. 
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5. Ngay khi phát hin Co ngu?iii lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phài kIch hoat ngay Phisong an phOng chông djch tai  doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi dao  phOng chông djch thành phô, huyn; Co quan y té cap 
huyn noi doanh nghip dang hoat  dng và Ban Quãn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phâi dirng ngay boat dng cac chuyên, phãn xthng. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngui lao dng lam vic tai  doanh nghip phâi thirc hin diing các quy 
djnh ye phOng chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hãnh Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phâi thrnmg xuyên báo cáo s liiçing tang, giárn ngithi 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip và ngis&i lao dng phâi chju trách thimtrixâc pháp lu.t 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, de xãy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.4ej 

Noinhân: 
- Cong ty CO phân Johnson Wood (thirc hin); 
- So Y t, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChO tjch UBND thành ph Bién HOa 
- DOn COng an KCN Tam Phu&c 
- PhO TruOng ban phi trách (âé chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thirc hin); 
- Website Ban Quàn I; 
- Lru: VT, QLLD. 

} 
(ph61 hcxp); 


		2021-10-11T09:42:36+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




