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S6:42 /KCNDN-DN Dng Nai, ngày,2,'/ tháng 10 nám 2021 
V/v bô tn khu vrc cách ly tm th?i 

(FO, Fl) ti doanh nghip khi thirc hin 
phixong an di, ye hang ngày 

KInh gi'ri: Doanh nghip trong các KCN tinh Dng Nai. 

Ngày 11/10/2021, UBND tinh Dng Nai ban hành van bàn s 124191UBND-
KGVX huàng dn vic thic hin các phuang an san xut kinh doanh dam bão cong 
tác phông chng djch Covid- 19 trong tinh hInh mài. 

Thrc hin theo van bàn 12419/UBNDKG\TX nêu trên cüa UBND tinh, hin nay 
cac doanh nghip duçic lira chçn, quyt djnh thirc hin các phucmg an san xuAt kinh 
doanh dam báo an toãn phông, chng djch Covid-19, bao gm: phuxing an 03 ti ch; 
t chi'rc cho ngui lao dng di ye hang ngày; kt hcp phucmg an 03 ti ch va di ye 
hang ngày. 

Tuy nhiên, hin nay, trong he sci xây dimg phiwng an di, ye hang ngày cüa mt 
s6 doanh nghip chua the hin be trI khu vijc cách ly tm th?ji (FO, F 1) ti doanh 
nghip. Do do, Ban Quãn l các khu cong nghip kru các doanh nghip: 

1. Be trI khu v%rc/phông cách ly tm thii (FO, Fl) ti doanh nghip dáp irng các 
dieu kin theo quy djnh (hrti khu c/phông each ly phãi dam bâo ye din tIch, sire 
chira phU hcip vâi quy mô teng se lao dng dang lam vic cüa doanh nghip). 

2. Khi phát hin có ngithi lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: 

- Doanh nghip phài thông báo ngay cho Ban dii do phông ch6ng djch thành 
ph&'huyn, Trung tam y t thành ph&'huyn ncii doanh nghip dang hott dung và Ban 
Quãn l các khu cong nghip; deng th&i kIch hot ngay Phwmg an phông cheng djch 

tai doanh nghip. 

- Doanh nghip phãi di'rng ngay hot dng các chuyen, phán xuâng,.. . có ca FO, 
chü dng thirc hin vic cách ly FO, truy vet F 1; phun khir khu.n theo quy djnh. 

Trên day là yêu c.0 v phumg an xir l khi phát sinh các ca FO, F 1 tai  doanh 

nghip khi th1rc hin phucmg an di, ye hang ngày, Ban Quãn l các khu cong nghip 
Deng Nai de nghj các doanh nghip nghiêm tue thrc hin theo quy djnh./ 

NoinhIn: 
-Nhirtrên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- UBND các huynIthành ph (ph6i hcip); 
- Phó Tnr&ng ban (p/h chi dao); 
- Các phong & VPDD (thi,rc hin); 
- Urn: VT, QLDN. 
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