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THÔNG BAO 
V/v chp thun b sung lao dng hru trü ti doanh nghip thic hin 

phtro'ng an 03 tii ch cüa Cong ty Splendour TNHIH 
(KCN Nhon Trich I, huyn Nhorn Trich, tinh Ding Nai) 

Can Cu K hoach s 111 02/KH-LJBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic tIrng bxâc phiic hôi các hot dng kinh t xa hi, an ninh quc phông dam bâo 
cong tác phông, chông djch Covid-19 tai tinh Dông Nai trong tInh hInh mdi; 

Can cü Van bàn so 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tam th&i thc hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cr Van bàn so 1195 9/UBND-KGVX ngày 30/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tiêp tijc thirc hin cac bin pháp dê tfrng buâc phiic hôi boat dng KTXH 
dam báo cong tác phOng, chông djch trong tInh hInh mâi; 

Can eli Thông báo so 2649/TB-KCNDN ngày 23/7/2021 cüa Ban Quân l 
các KCN Dông Nai; 

Xét dê nghj bô sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip bô sung 08 ngt.ri lao dng vào lam vic 

theo phung an 03 tai  chô tai doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh nghip sau 
khi bô sung là 174/118 ngi.r&i) dê duy trI boat dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid-19. 

2. Yêu câu Doanh nghip phái xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bang 
phung phá test nhanh kháng nguyen, bô trI ô vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim 'ai lan 02 bang phung pháp RT-PCR trithc kbi dua vào san xuât. Chi bô 
tn vào khu hru trü nhtthg ngui lao dng thuc kbu virc vcing xanh và dA thrçc 
tiêm väc xin it nhât 01 mtii (sau 14 ngày) hoc dâ diêu trj kbOi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngi.thi lao dng vào khu vrc lixu trü bang 
phucing tin tp trung, dam bâo an toàn kbông lay nhiêm. 

3. Thirc hin day dli các nOi  dung  tai  Phãn III cüa Van bàn so 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huling dn tam  thi th'irc hin các phuong 
an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chông djcb Covid-19. Không cho 
nguOi lao dng ye dja ph.wng hoc don ngithi lao dung vào doanh nghip khi chua 
có sir dông cUa dja phuang. 

4. Khi ngi'rng thrc hin phi.ring an 03 tai  chô phãi diiçc sr chap thun cüa 
Ban Quàn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thãnh phô nai có nguii iao 
dngtrôve. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngithi lao dng trâ ye dja 
phtrang, phái có kt qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInb (mâu dan 
hoc mu gop) trong th?ñ gian 03 ngày ké tli ngày lay mâu. 
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bang phucrng tin Ca nhân thi phãi dam báo vic di chuyn di.rçc thrc hin an toán, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di lai cho ngri lao dng trO ye dja phixang. 

7. Nguoi lao dng tth v dja phrn:ing phái khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phuäng, thj tran no'i cix trü, tir theo döi sirc khôe tai  nhà 07 ngày, thrc hin nghiêm 
quy dnh 5K. 

Trén c sâ danh sách nguäi lao dng trâ v dja phuong do Ban Quãn 1 các 
KCN Dông Nai g1ri, UBND phix&ng, xã, thj trân giám sat ngu&i lao dng trâ ye dja 
phucmg trong thi.rc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phãi thix&ng xuyen báo cáo s luçing tang, giãm ngix&i 
1uu tri tai doanh nghip cho Ban Quan l' các KCN Dông Nai. Thirc hin chë d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngui lao dng phãi chju trách nhim tnràc pháp 1ut 
khi không thirc hin dy dü các quy djnh phông chông djch, dê xáy ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quán l cac Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
bitt, thuc hiên./. .-, 

}

hop); 

No'i nhân: 
- COng ty Splendour TNHH (thirc hin); 
- Sâ Y tO, COng an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu, ChO tich UBND huyn Nhan Trach; 
- DOn Cong an KCN Nhn Trach; 
- Phó Truâng ban phi trách (cte chi  dao); 
- Câc phOng, Trung tâni (thuc hin); 
- Website Ban Quãn li'; 
- Luu: VT, QLLD. 
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