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Sé: /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày c,2-4 tháng-4O nàm 2021 

THONG BAO 
V/v dãng k thirc hin phtwng an t chfrc cho ngtrôi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Jaan E 
A A A (KCN Ho Nai, huyçn Trang Born, tinh Bong Nai) 

Can cü Chi thj s 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 v vic thirc hin các bin 
pháp phông, chôngdjch Covid-19 và ttrng buc phic hi, phát trin kinh t - xà hOi 
trên dja bàn tinh Dông Nai. 

Can ci Van bàn s 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
hixâng dan vic thirc hin các phing an san xuât kinh doanh dam bão cong tác 
phông chông djch Covid-19 trong tInh hinh mói; 

Xét phuong an cUa doanh nghip däng k) tai  Van bàn s 01/3T/OF ngày 
18/10/2021; 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo: 
1. Tip nhn và chap thun däng k vic thirc hin phumg an t churc cho 

nguñ lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Jaan E. 
2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc thc hin phucing an san xu.t kinh 

doanh, dam bão an toàn phóng chông djch Covid -19. Bô trI khu c/phàng cách ly 
tm th?ñ (P0, Fl) ti doanh nghip dáp üng các diu kin theo quy dinh. Khi phát 
hin có ngixYi lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip phãi kIch hot 
ngay Phuing an phông chông djch ti doanh nghip và báo cho Ban chi d.o phông 
cMng djch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn nñ doanh nghip 
dang hot dng và Ban Quàn l các Khu cong nghip. Doanh nghip phái dirng 
ngay hot dng cac chuyên, phãn xung,. . . có FO, chü dng thirc hin vic cách ly 
FO, truy vt Fl, F2. 

3. Doanh nghip phi hçip vâi các ca quan quãn l, chInh quyn dja phucmg 
trong qua trInh thirc hin phuong an; thrc hin thông báo cho Ban Quán l các 
KCN Dng Nai bitt, theo dOi, tong hçrp khi thay dôi so luqng lao dng tham gia 
phucmg an ti doanh nghip. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai, thông báo Cong ty biêt, thirc 
hin.i9> 

Ncinhln: 
- Cong ty TNI-IH Jaan E (thc hin); 
- Sà Y té, COng an tliih, LDLD tinh; 1 
- Sâ Giao thông V.n tãi (phôi hqp); 
- UBND huyn Trâng Born; J 
- PhO Tru&ng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phong, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quân 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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