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KHAN 

THÔNG BAO 
V/v dtrng thirc hin phiro'ng an 03 ti ch ti doanh nghip 

dê phông, chng djch Covid-19 di vói Cong ty TNHH Kotop Vina 
(KCN Tam Phiro'c) 

Can cr Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 cüa UBND tinh Dng Nai v 
vic thirc hin các bin pháp phong, chông djch Covid-19 vã t1rng buâc phixc hôi, phát 
triên kinh tê - xa hOi trên dja bàn tinh Dông Nai; 

CAn eir Thông báo so 3801/TB-KCNDN ngày 07/10/2021 cüa Ban Quàn l các 
khu cong nghip Dong Nai ye vic chap thu.n phi.wng An 3 ti ch t?i  Cong ty TNHH 
Kotop Vina (tong so 200 lao dng). 

Xét vAn bàn so 09102021/KTV-KT3T ngày 09/10/2021 cüa Cong ty TNHH Kotop 
Vina ye vic xin chap thun drng th1rc hin phuang an 03 ti ch và cho 200 ngl.ri lao 
dng thi khOi doanh nghip tth ye dja phliang. 

Ban Quãn l the khu cOng nghip chap thun dirng thrc hin phi.rGng An 03 ti chô 
cüa Cong ty TN}IH Kotop Vina tfr ngày 12/10/2021. 

Tong so lao dng drng thrc hin phucing An 03 ti ch và drc chap thun trâ ye 
dja phucing là 200 ngui gôm: Bién HOa 158 nguOi, Long Thành 34 ngi.ri, Trãng 
Born 06 ngi.rñ, Thành phô Ho ChI Mirth 02 ngrthi. 

Sau khi nhn duçc Thông bAo chap thuan cüa Ban Quán l cAc khu cOng nghip; 
doanh nghip nhanh chOng bAo cáo cho UBND huyn, thành phO nai tiêp nhn ngu1i 
lao dng tth ye dé duçic huàng dn thu tiic dua ngu?ii lao dng ye nai cu trü. Doanh 
nghip th?c hin xét nghim cho toàn b nglxii lao dng; bO trI phuangtin dira don 
tp trung (trithng hcip doanh nghip to chirc cho ngithi lao dng tth ye dja phirong 
bang phircing tin cA nhân thi phãi darn bão vic di chuyên duçc thirc hin an toàn, 
khOng lay nhirn và doanh nghip chu trách nhim trong vic cap Giây xác nhn cho 
ngirài lao dng tth ye dja phucng). Ngithi lao dng tr& ye dja phuong phài eókêt qua 
xét nghim am tInh vâi SARS-CoV-2 trong thai gian 03 ngày kê tir ngày lay mâu; 
thirc hin khai bAo vâi Trung tam té xA, phu?mg, thj trân noi cu tth; tr theo dOi sfrc 
khOe và thirc hin nghiêm quy djnh 5K. 

Ban Quãn l cAc khu cong nghip thông báo den Cong ty TNHH Kotop Vina biêt, 
thrc hin./.  ?V& 

Nai nhin: 
- Nhu trén; 
- UBND TP HO ChI Minh; 
- UBND TP. Biên HOa; 
- UBND các huyn: Long Thành, Trâng Born; 
- Cong an TP. Biên HOa; 
- Cong an các huyn: Long Thành, Trâng Born; 
- Cong ty CP PT KCN Tin Nghia; 
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