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CAC KI{U CONG NGHIP 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - TLY do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngàyA,/ rháng 4t1  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v: b trI hru trü ti doanh nghip thyc hin các phirong an 03 ti ch 

cüa Cong ty TNHH Kim Long (KCN Nho'n Trch III, 
thj trn Hip Phuó'c, huyn Nho'n Trch, tinh Dng Nai). 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 càa UBND tinh 
ye vic trng bixâc phc hôi các hoat dng kinh té xã hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phOng, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mri; 

Can cir Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hixécng dn tam  thai thçrc hin các phucmg an san xuât kinh doanh dam bão cOng 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cü h so däng k' thrc hin các phxong an 03 tai  ch dam báo cong 
tác phông chông djch Covid- 19 tti doanh nghip cüa Cong ty; 

Can cIrBiên bàn lam vic ngày 29/9/202 1 cüa Doàn kim tra Ban Quãn 1' 
các KCN Dông Nai ye vic kiêm tra vic däng k' mi thirc hin phuong an "03 
tai chô" cüa Cong ty TNHH Kim Long; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Ch.p thun cho Doanh nghip thiic hin phucmg an sir ding các khu 
virc van phông, phông h9p, nhà kho, nhà xi.ràng, các khu virc con trông lam noi 
li.ru trü cho 30/32 ngui lao dng lam vic, an, a tai  doanh nghip dam bão hoat 
dng san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Viêc b6 tn ngrai lao dng lam vic và lixu trü tai  Cong ty phài Co cam 
kêt dong thu.n cüa ngi.râi lao dng và chU doanh nghip. Doanh nghip phài to 
chirc don ngithi lao dng vào khu vrc hxu tr bang phuong tin ttp trung, dam 
bào an toàn không lay nhim. 

3. Yêu c.0 doanh nghip chi b6 tn vào khu lixu trti nhüng ngixâi lao dng 
thuc khu vrc yang xanh và dã diiçic tiêm väc xin It nhât 01 rnüi (sau 14 ngày) 
hoàc dã diêu tn khOi bênh Covid- 19 trong vOng 180 ngày, có két qua am tInh lan 
1 bang phisong pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thr 01 và ngày thir 03 
bang phuong pháp RT-PCR (m.0 don ho.c mu gp 5 hoc mâu gp 10). 

4. Thrc hin dy dü các ni dung tai  PhAn III cüa Van bàn s 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh huâng dan tam  thii th'rc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cOng tàc phOng chOng djch 
Covid-19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phixong ho.c don ngi.r&i lao dng 
vào doanh nghip khi chira cO sir dOng cüa dja phuong. 

S 26, D.r?mg 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  



5. Khi ngrng thixc hin phucing an 03 tai  ch phãi duçic sir chip thun cüa 
Ban Quàn 1r các KCN Dông Nai vâ UBND huyn, thành phô ncii có ngix&i lao 
dông trO ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho nguii lao dng tri v dja 
phurng, phãi Co kêt qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mu 
&Yn hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

7. T chirc dua nguñ lao dng tr& v dja phixcing bang phuang tin dixa 
don tp trung. Tru&ng hcip doanh nghip to chrc cho ngi±i lao dng trâ ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phãi dam báo vic di chuyên duçic thrc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai  cho ngui lao dng trâ ye dia phrnmg. 

8. Nguii lao dng trô v dja phuong phái khai báo vii Trung tam Y t xa, 

phu&ng, thj trân noi cu tr(i, tr theo döi süc khôe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Co si danh sách ngithi lao dng trâ v dja phuong do Ban Quãn 1 
CaC KCN Dông Nai gui, UBND phu&ng, xã, thj trân giám sat ngithi lao dng tth 
ye dia phixong trong thuc hin CáC bin pháp phông chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thithng xuyên báo CO SO 1ung tang, giám ngithi 
liru ti-u ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

10. Doanh nghip và ngu?ñ lao dng phái chju trách nhimtruóc pháp 
lu.t khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xây ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin./. 

Noi nh?in: 
- Cong ty TNHH Kim Long (thirc hin); 
- Si Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, Chü tjch UBND huyn Nhan Trach; 
- Dn CA KCN Nhan Trach; 
- Phó Trirâng ban phi trách (dé chi dao); 
- Các dan vi true thuc BQL (thrc hin); 
- Website Ban Quan 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 

 

KT. TRLXONG BAN 

 

(phM hçTp); 

 

Din uânNirong 
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