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Dng Nai, ngày  4 1  tháng  4Q  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thirc hin phiro'ng an cho ngrôi lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Scansia Pacific 
(KCN Dt may Nhoii Trch, huyn Nho'n Trich, tinh Dng Nai) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngây 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phic hôi các hoat dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tmnh hInh 
mói; 

Can cir Vn ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hrâng dan ttrn thôi thirc hin các phi.wng an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü h sa dãng k cho ngtxñ lao dng di, v hang ngày b.ng phixang 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho Doanh nghip thrc hin phrnmg an cho 1.131/2.110 

nguäi lao dng di, ye hang ngày bang phi.rcing tin Ca nhân. Ngui lao dng 
dixqc di, ye hang ngày dam báo phái O khu vrc viing xanh ti dja phumg, phài 
thrqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dâ diêu trj khOi bnh 
Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách thim th chüc cho ngtthi lao dng di, v hang 
ngày theo phiiang an cia d.rçic chap thun bang phung tin Ca nhân (xc 02 bánh 
hotc ô to dithi 09 chô ngôi), dam bâo an toàn không lay nhim. Dông thyi phài 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y té (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quân l các KCN Dông 
Nai dé quân l. 

3. Nguôi lao dng khi di, v hang ngày b&ng phuxng tin cá nhãn, phãi 
thrc hin dung 1 trInh tir ncri cu trü den doanh nghip và nguçic 1i; tuyt dôi 
không dung, d hoc ghé các khu virc khác không dung tuyên dithng hoc l 
trinh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huàng dan tm thui thirc 
hin các phixcmg an san xuât kinh doanh dam báo cOng tác phông chông djch 
Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có ngtr&i lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phâi kIch hot ngay Phucmg an phông chông djch ti doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi do phOng chông djch thành phO, huyn; ca quan y tê cap 
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huyn nai doanh nghip dang hoat dng và Ban Quân l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái dirng ngay hot dng cac chuyên, phân xixâng. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet F!, F2. 

6. Ngithi lao dng lam vic ti doanh nghip phãi thrc hin dung các quy 
djnh ye phOng chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hânh Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phái thu?ng xuyên báo cáo s6 h.rqng tang, giám ngir&i 
di, ye hang ngáy cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip và ngi.thi lao dng phâi chju trách nhim tn.rOc pháp lut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quân 1 các Khu Cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hinJ 

Noi nhzjIn: 
- Cong ty TNHH Scansia Pacific (thirc hin); 
- So y te, COng an tinh, LDLE) tinh 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhcm Trch; 
- Dn CA KCN Nhcn Trach; 
- PhO Trtrong ban phii trách (dê chi do); 
- Các phong, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Liru: VT, QLLD. 

KT. TRIJNG BAN 
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