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KHAN 

THÔNG BAO 
V/v du'ng thirc hin phtro'ng an 03 ti ch tii doanh nghip 

A P I I A ". de phong, chong dch Covid-19 doi vol Nha may Bibica Bien Hoa 
- Cong ty Co phân Bibica 

(KCN Biên Hôa I) 

Can cr Chi thj s6 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 cüa UBND tinh Dng Nai v 
vic thirc hin các bin pháp phOng, chông djch Covid- 19 và t1rng buàc phiic hôi, phát 
triên kinh tê - xã hi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Thông bao so 3937/TB-KCNDN ngày 08/10/202 1 cüa Ban Quán l các 
khu cOng nghip Dông Nai ye vic chap thun phuGng an 3 ti ch tai  Nhà may Bibica 
Biên HOa - Cong ty Co phân Bibica (tong so 255 lao dng). 

Xét van bàn so 211010/C V-GD ngày 10/10/202 1 cüa Nhà may Bibica Biên Hôa - 
Cong ty Co phân Bibica ye vic xin chap thu.n drng thrc hin phirnng an 03 ti ch 
Va cho 159 ngithi lao dng thi khôi doanh nghip tth ye dja phung (so lao dng thrc 
tê khi doanh nghip thirc hin ph.wng an 03 tai  ch). 

Ban Quãn l các khu cOng nghip chap thu.n drng thirc hin phirong an 03 tai  ch 
cUa Nhà may Bibica Biên HOa - Cong ty Co phân Bibica tfr ngày 12/10/2021. 

Tong so lao dng d'trng thirc hin phxcng an 03 ti ch và dirçc chap thuan tth ye 
dja phucng là 159 nguäi gOm: Biên HOa 155 ngithi, Tràng Born 02 ngithi, Vinh Ciru 
02 ngiRii. 

Sau khi nhn &rçYc Thông báo chap thun cüa Ban Quãn l các khu cOng nghip; 
doanh nghip nhanh chong báo cáo cho UBND huyn, thành phô ni tiêp nhn nguñ 
lao dông trâ ye dê dixçic hi.róng dn thu tiic di.ra ngithi lao dng ye nci e trü. Doanh 
nghip thrc hin xét nghim cho toàn b ngl.rii lao dng; bO trI phi.rongtin dixa don 
tp trung (trithng hçip doanh nghip to chi'rc cho nglx&i lao dng trâ ye dja phiwng 
bang phi.wng tin cá nhân thI phãi dam bão vic di chuyên dixçxc thirc hin an toàn, 
khOng lay nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn cho 
ngui lao dng trâ v dja phtxmig). Ngi.ri lao dng tr& ye dja phixong phãi cOket qua 
xét nghiêm am tfnh vOi SARS-CoV-2 trong thai gian 03 ngày kê tr ngày lay rnu; 
thirc hin khai báo vâi Trung tam Y tê xä, phixô'ng, thj trân ncyi cr trü; tr theo dOi sirc 
khOe và thirc hin nghiérn quy djnh 5K. 

Ban Quàn l cac khu cOng nghip thông báo den Nba may Bibica Biên Hôa - 
Cong ty CO phan Bibica biet, thirc hin./.'- 

Nd nh In: 
- Nhu trên; 
- UBND TP. Biên Hôa; 
- UBND các huyn: Vinh Cthi, Tráng Born; 
- Cong an TP. BiOn HOa; - (phOi hcip) 
- Cong an câc huyn: Vinh Cu, Trang Born; 
- TOng Cong ty CP PT KCN S?nadezi; 
- PhO Tru&ng ban phi trách (dê chi dao); 
- Các phOng và Trung tarn (thuc hin); 
- Website Ban Quân 1; 
- Luu: VT, QLDN (L) 

S 26, duà'ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành phé Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (025 1)3891945 (so nôi b 255) Fax: (025 1)3892379 
E-mail: diza@diza.vn;  bqlkcn@dongnai.gov.vn Website: diza.donnai.gov.vn  
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