
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
BAN QUAN L'c- Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

CAC KHU CONG NGHIEP  
S: 4c4 /TB-KCNDN Dng Nai, ngày ..,/,/ tháng  40  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng hru trü tii doanh nghip thirc hin 

cac phiroiig an san xut cüa Cong ty TNIffl Topband Smart Bong Nai Vit Nam) 
(KCN Lc An-BInh So'n, huyn Long Thành, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic tImg bi.rOc phçic hôi các ho?t dng kinh tê xA hi, an ninh quc phông dam bâo 
cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh mói; 

Can cir các phuang an dâ duçc phê duyt ti Thông báo s 3713/TB-
KCNDN ngày 07/10/202 1 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b sung 200 ngithi lao dng vào lam vic 

theo phuang an 03 tai  chô ti doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh nghip sau 
khi bô sung là 754/1.600 ngi.r&i) dê duy trI hot dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phãi xét nghim 1n 01 vào ngày d.0 tiên bang 
phuang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI & vüng dm It nhât 03 ngay và xét 
nghim lai  lan 02 bang phung pháp RT-PCR tru6c khi dim vào san xuât. Chi bô 
trI vào khu hru trü nh&ng ngixi lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dA duqc 
tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khói bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. To chüc vic don nglxi lao dng vào khu virc hru tth bang 
phrnmg tin tp trung, dam bào an toàn không lay nhiêm. 

3. Thirc hin d.y dü các ni dung ti Ph.n III cña Van ban s 1171 5/UBND-
KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huâng dn tm thñ thrc hin các phuang 
an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chOng djch Covid-19. Không cho 
ngi.rôi lao dng ye dja phuang hoc don ngithi lao dng vào doanh nghip khi chua 
có sr dông cüa dja ph.rang. 

4. Khi ngl'rng thirc hin phuang an 03 tai  ch phái dixçc sr chip thuan cüa 
Ban Quàn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi có ngxôi lao 
dng tr& ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngtthi lao dng trô v dja 
phung, phãi có két qua xét nghim bang phtrang pháp RT-PCR am tInh (mâu dn 
hoc mâu gop)  trong thôi gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

6. T chi'rc &ra ngix&i lao dng tth v dja phumg bang phinmg tin dim don 
tp trung. Tru?ng hçip doanh nghip to chrc cho ngu?LYi lao dng tth ye dja phrning 
bang phumg tin Ca nhân thI phài dam bão vic di chuyên duqc thrc hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhan 
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vic di lai  cho ngu?L1i lao dng tr& v dja phuong. 

7. Ng'tthi lao dng tth v da phuong phâi khai báo vâi Trung tam Y t xä, 
phung, thj trân noi cu tr11, ty theo dOi src khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên cci s& danh sách nguôi lao dng trô v dja phucing do Ban Quán l các 
KCN Dông Nai gCri, UBND phuông, xã, thj trân giám sat nguii lao dng trä ye dja 
phucing trong thrc hin các bin pháp phông chong djch. 

8. Ch d báo cáo: Phãi thi.thng xuyên báo cáo s luqng tang, giãm nglli 
luu tri tai  doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thc hin chê dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngui lao dng phâi chju trách nhim truàc pháp lut 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xãy ra lay lan dch 
bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thuc hiên./. 

r 
Noinhân: 
- Cong ty TNHH Topband Smart Dông Nai 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- UBND huyn Long Thanh; 
- COng an huyn Long Thành; 
- PhO Truàng ban (dé phOi hqp chi dao); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, DN (Khánh). 
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