
UBND TNH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC IUIU CONG NGHIP  
S:  44 /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Dng Nai, ngày  ,/4  tháng '10 nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrôi lao dng dang th,rc hin các phiro'ng an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Seorim 
• A A (KCN Loteco, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

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

Can cü Van ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh 
huàng dan tarn thii thirc hin các phixong an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cir phuong an dã duqc phê duyt tai  Thông báo s 3036/TB-KCNDN 
ngày 11/10/2021 cüa Ban Quán l các KCN; 

Xét dê nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho 103/103 ngi.thi lao dng dang thirc hin phung an 03 

tai chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân, chia lam 
05 dçit: 

- Dçit 1:21 ngu1i 
-Dqt2:2lngu?ii 
-Dçit3:2lngithi 
-Dçrt4:21 nguii 
-Dcit5: 19ngixi 
Ngui lao dng thrc di, v hang ngày dam bâo phãi ô khu virc vüng xanh 

ti dja phuong, phài &rçic tiêm väc xin It nhât 01 miii (sau 14 ngày) hoc dâ diêu 
trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc cho ngui lao dng di, v hang 
ngày theo phucing an dã di.rçic chap thun bang phuong tin Ca nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to duài 09 ch ngôi), dam báo an toãn không lay nhiêrn. DOng thai phâi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh ciia ngành yté (neu co) và kê hoach 
chU dng ciia doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quân l các KCN Dông 
Nai dé quãn 1. 

3. Ngi.thi lao dng khi di, v hang ngày b&ng phi.rang tin Ca nhân, phãi 
thirc hin dung 1 trInh tü noi cu trü den doanh nghip và ngucic li; tuyt dôi 
không dirng, d hoc ghé các khu vrc khác không dUng tuyên du?ing hotc l 
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trmnh di chuyn. 

4. Thirc hin dÀy dü các ni dung ti PhÀn III cüa Van bàn s 
1171 5/LJBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa IJBND tinh hixàng dan tm thi thirc 
hin các phxcing an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chông djch 
Covid- 19. 

5. Ngay khi phát hin có nguñ lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phài kIch hot ngay Phuong an phông chông djch t?i  doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi dio phông chông djch thânh phô, huyn; co quan y tê cap 
huyn noi doanh nghip dang hot dt)ng và Ban Quàn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái dmg ngay hoit dng các chuyên, phãn xithng. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

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

7. Ch d báo cáo: Phái thu?mg xuyên báo cáo s luqng tang, giárn ngthi 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip và nguYi lao dng phái chju trách nhimtnrâc pháp lut 
khi không thic hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thrc hin.Mj.ç 

Noi nhmn: 
- Cong ty TNHH Seorim (thic hin); 
- Sà Y té, Cong an tinh, LDLD tinh; 1 
- BI thu, Chü tjch UBND thành phO Bith Hôa (phôi hçp); 
-DOnCAKCNBinHOa J 
- PhO Trtrâng ban phii trách (dê chi do); 
- Các phông, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quán Iy; 
- Luu: VT, QLLD. 
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