
UBND TINH DONG NAI 
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CAC KHU CONG NGHIP 
S6:  44/  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI cHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

DngNai, ngày ,f4 tháng,'(o nám 2021 

THÔNG BAO 
A A A A V/v Doanh nghiçp thtrc hiçn phiro'ng an cho ngtroi lao dçng di, ye hang ngay 
cüa Chi nhánh Cong ty TNHH MTV Ga Ii 

(KCN Nho'n Trch H — Nho'n Phü, huyn Nho'n Trch, tinh 01ng Nai) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic tImg buâc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cUa UBND tinh 
huóng dan tm th?ñ thrc hin các phixong an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

can ci Van bàn s 12391/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 cüa UBND 
tinh ye vic xem xét, chap thun cho doanh nghip thrc hin dng thai phucmg 
an 03 tai  chô và ph.rng an cho nglIi lao dng di v trong ngày; 

Can cü ho s dAng k1 cho ng.thi lao dng di, v hang ngày b.ng phucmg 
tin dira don tp trung và phuong tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Ch.pthu.n cho Doanh nghip th%rc hin phucrng an cho 10/59 ngu?i 

lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin dim don tp trung Va 49/5 9 ng.thi 
lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin Ca nhân. Ngui lao dng dugc di, 
ye hang ngày dam bào phài ô khu virc vng xanh ti dja phuong, phài duqc tiêm 
vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) ho.c dã diêu trj khôi bnh Covid- 19 trong 
vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngithi lao dng di, v hang 
ngày theo phtrang an dã dugc chap thun bang phuong tin dua don tp trung, 
và bang phuong tin Ca nhân (xe 02 bánh hoc ô to di.râi 09 chô ngoi) dam bào 
an toàn không lay nhirn. Dông thai ,phâi thirc hin xét nghim djnh k' theo quy 
djnh cüa ngành y tê (neu co) và ké hoach chü dng cña doanh nghip và có 
thông báo vâi Ban Quân 12 các KCN Dông Nai dê quãn 12. 

3. Doanh nghip phãi dam bào nguyen tc trên mt phuong tin dua don 
chi có ngui lao dng cüa mt doanh nghip; Ngui lao dng len xe phài do 
than nhit, không bô trI len xe ngiRii có bieu hin sot; Không duçic drng, do, di 
yào nhCing noi khác dê nguii trên xe tiê xic vâi ngu1i ngoài; thirc hin khCr 
khuãn phucing tin sau môi chuyên di, ye. Dôi vâi ngi.thi lao dng di ye bang 
phuong tin cá nhân, phài thirc hin dung l trInh t1r noi cu trü den doanh nghip 
yà ngucc lai; tuyt dôi không dfrng, do hotc ghé các khu vrc khác không dung 

S 26, Dixmg 2A, KCN Biên Hôa II, thãnh ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vfl; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gOv.Vfl  



2 

tuyn &r&ng hoc l trInh di chuyn. 

4. Thrc hin dy dU các ni dung ti Ph.n III cüa Van bàn so 

1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hii&ng dn tm thi thirc 
hin các phi.rong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phông chng djch 
Covid- 19. 

5. Ngay khi phát hin có ngtr1i lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phái kIch hot ngay Phi.rang an phông chng djch tai  doanh nghip va 

báo ngay cho Ban chi do phông chông djch thành phô, huyn; ca quan ytê cp 
huyn nai doanh nghip dang hot dng và Ban Quân l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phâi dirng ngay hot dng cac chuyên, phân xrn1ng.. . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngtthi lao dng lam vic ti doanh nghip phâi thirc hin dung các quy 
djnh ye phông chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doarth nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phài thi.rô'ng xuyên báo cáo s luçing tang, giàrn ngi.thi 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn 1' các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

8. Doanh nghip và ngl.r&i lao dng phái chju trách nhim trlxéfc pháp 1ut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phông chông dch, dê xày ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quàn l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bitt, thirc hin./ (  

Noi nhin: 
- Chi nhánh COng ty TNHH MTV Ga II (thi,rc hin); 
- SO Y tê, Cong an tinh, LDLD tlnh; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhan Trch; 
- DOn CA KCN NhcynTrach; 
- PhO TruOng ban (phôi hçp chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Ltru: VT, QLLD. 

KT. TRIXONG BAN 
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