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THÔNG BAO 
V/v thing thiyc hin phirong an 03 ti ch ti doanh nghip d phông, 

chng dlch  Covid-19 di vói Cong ty TNHH Dt S.Y 
(KCN Biên Hôa II) 

Can cr Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye viêc thuc hiên cac bin pháp phông, chông djch Covid- 19 và tüng buâc phic 
hôi, phát triên kinh tê - xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Thông báo so 2288/TB-KCNDN ngày 28/7/202 1 cüa Ban Quàn 1 
các khu cong nghip Dông Nai ye vic chap thun phuang an 3 ti ch tai  Cong 
ty TNHET]I Dt S.Y (tOng so 36 lao dng). 

Xét van bàn so ioiois ngày 10/10/2021 cüa Cong ty TNHH Dt S.Y ye 
vic xin chap thun dirng thrc hin phrong an 03 tai  chô và cho 36 ngui lao 
dng thi khôi doanh nghip tr ye da phixo'ng. 

Ban Quãn l các khu cong nghip chap thu.n dung thirc hin phrng an 03 
ti chô cüa Cong ty TNHH Dt S.Y tir ngày 11/10/2021. 

Tong so lao dng dung thirc hin phuing an 03 tai  chô và duqc chap thun 
trâ ye dja phuang (TP. Biên Hôa) là 36 ngui. 

Sau khi nhn drnc Thông báo chap thu.n cüa Ban Quãn 1 các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành phô ncd 
tiêp nhn nguôi lao dng tr ye dê duçic huóng dan thu tc dua ngthi lao dng 
ye noi Cu tr1i. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho toàn b nguôi lao dng; 
bô trI phuong tin dua don tp trung (trithng hqp doanh nghip to chirc cho 
ngui lao dng tr ye dja phuang bang phuGng tin Ca nhân thI phãi dam bào 
vic di chuyên duqc thirc hin an toàn, không lay nhiêm và doanh nghip chju 
trách nhim trong vic cap Giây xác nhn cho ngixñ lao dng tth ye dja 
phuang). NguOi lao dng tr& ye dja phucing phái cO kêt qua xét nghim am tInh 
vth SARS-CoV-2 trong thui gian 03 ngày ke tu ngày lay mâu; thrc hin khai 
báo vth Trung tam Y tê xã, phu&ng, thj trân nai cu trü; tr theo döi src khOe và 
thçrc hin nghiêm quy djnh 5K. 

Ban Quàn l các khu cong nghip thông báo den Cong ty TNHH Dt S.Y 
biêt, thirc hin./. -'tA. 
No'! nhiln: 
- Nhu trên; 
- UBND TP. Biên Hóa; . (phôi hap); 
- Cong an TP. Biên HOa; j 
- Cong ty CP Sonadezi Long Blnh (phOi hcip); 
- PhO Truang ban phi,i trách (d chi dan); 
- Các phOng Va Trung tam (thiic hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN (Ngcc) 
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