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THONG BAO 
V/v chp thuân b sung lao dng liru trü ti doanh nghip thtrc hin phiro'ng an 03 ti 

cho cua Cong ty TNIIEI Anglomoil Viçt Nam 
(KCN Nhon Trtch I, huyn Nhorn Trich, tinh Dng Nai) 

Can Cu K hoach s 11102/KH-UBND ngày 15/9/202 1 cüa UBND tinh v 
vic tirng bithc phiic hôi các hoat dng kinh tê xâ hi, an ninh quc phông dam báo 
cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh mâi; 

Can ci Van bàn so 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hu&ng dan tm th&i thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chOng djch Covid-19; 

C cü Van ban so 1 1959/IJBND-KGVX ngày 30/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tiêp tiic thirc hin các bin pháp dé tlmg bithc phic hôi hoat dng KTXH 
dam báo cong tác phOng, chông djch trong tInh hmnh mâi; 

C cit Thông báo sO 34351TB-KCNDN ngày 24/9/202 1 cüa Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai; 

Xét dê nghj bô sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip bô sung 03 ngithi lao dng vào lam vic 

theo phung an 03 ti chô t?i doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip sau 
khi bô sung là 06/16 ngu&i) dé duy trI hoat dng san xuât, kinh doarih và phOng 
chông djch Covid-19. 

2. Yêu câu Doanh nghip phái xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bng 
phixang phá test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim iai lan 02 bang phi.rxng pháp RT-PCR trtiâc khi dim vào san xuât. Chi bô 
ti-I vaokhu liru trü nhüng ngu&i lao dng thuc khu vlrc vüng xanh và dã dixçc 
tiêm väc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngày) hoc dâ diêu trj khOi bnh Covid- 19 
trong vông 180 ngày. To chirc vic don ngir?i lao dng vào khu vrc li.ru tr bang 
phung tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhiêm. 

3. Thirc hin day dü các ni dung tai Phãn III cüa Van bàn sO 1 1715/UBND-
KG\TX ngay 25/9/2021 cüa UBND tinh huâng dan tam th?yi thirc hin các phixo'ng 
an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phông chông djch Covid-19. Không cho 
ngixai lao dng ye dja phuong hoc don nguäi lao dng vào doanh nghip khi cbua 
Co sir dông cüa dja phuang. 

4. Khi ngüng thirc hin phi.rcing an 03 t?i chô phâi ducic sir chap thun cüa 
Ban Quàn 1 các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phO nai CO nguOi lao 
dngtrâvê. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngu?ii lao dng tr& ye dja 
phuxyng, phái có két qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tinh (mâu dan 
hoc mu gop) trong thai gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 
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KT. TRUNG BAN 
RU'NG BAN (phi hçip); 

6. To chirc dua ngri lao dng trâ v dja phxang bAng phizcmg tin dua don 
tp trung. Tnrng hçp doanh nghip to chrc cho ngu&i lao dng trO' ye dja phi.rcng 
bang phiscmg tin cá nhân thI phãi dam bão vic di chuyên ducic th?c hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di 'ai cho ngixi lao dng trà ye dja phixcng. 

7. Ngui lao dng trâ v dja phu'Gng phãi khai báo vói Trung tam t xa, 
phumg, thj trân ncii cix irü, tir theo dôi süc khôe t?i  nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên ca sO danh sách nguxi lao dng tth v dja phi.rcmg do Ban Quân 19 các 
KCN DOng Nai gl'ri, UBND phthng, xa, th trân giám sat ngixi lao dng tth ye da 
phwmg trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phãi thuOng xuyên báo cáo s lucmg tang, giãm ngixäi 
lixu trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn 19 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thcr 3. 

9. Doanh nghip và ngi.thi lao dng phãi chu trách nhim tmc pháp lut 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chông dch, dO xãy ra lay Ian dlch 
bnh. 

Ban Quãn 19 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thuc hin.A 

Nc, nhan: 
- Cong ty ThHH Anglomoil Vit Nam (thrc hin); 
- SO Y tO, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tch UBND huyn Nhn Trach; 
- DOn Cong an KCN Nhan Trach; 
- PhO TrixOng ban phi trách (dO chi dao); 
- Các phOng, Trung tAm (thi,rc hin); 
- Website Ban QuAn 1'; 
- Ltru: VT, QLLD. 

ThIk!ijThi Xuân Nwong 


		2021-10-11T11:06:58+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




