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DngNai, ngày  2f  tháng10näm2021 

THÔNG BAO 
V/v dáng k9 thiyc hin phirong an t chirc cho ngirôi lao dng di v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Okura 
(KCN H Nai, huyn Trãng Born, tinh Dng Nai) 

Can ci'i Chi thj s 20/CT-UBND ngày 23/10/2021 cüa LTBND tinh Dng 
Nai ye các bin pháp tam  th?yi "ThIch irng an toàn, linh ho.t, kim soát hiu qua 
djch COVID-19" trên dja bàn tinh Dông Nai; 

Can cir Van ban so 124191UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND 
tinh hithng dan vic thrc hin các phixcrng an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19 trong tInh hInh mâi; 

Xét phrning an däng k9 cüa doanh nghip tai  Van ban so 
202 1.10.01/Okura ngày 25/10/202 1. 

Ban Quân 19 các Khu cong nghip Dông Nai thông báo: 
1. Tiêp nhn và chap thun däng k9 vic thirc hin phring an to chrc cho 

ngthi lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHFI Okura. 
2. Doanh nghip chju trách nhim to chuxc thrc hin phi.rang an san xuât kinh 

doanh, dam báo an toàn phông chông djch Covid -19. Bô trI khu v%rc/phông cách ly 
tm thii (FO, F 1) tai  doanh nghip dáp rng cac diêu kiin theo quy djnh. Khi phát 
hin Co nguäi lao dng trong doanh nghip là FO, F 1: doanh nghip phài kIch hoat 
ngay Phtro'ng an phOng chông djch tai  doanh nghip và báo cho Ban chi dao  phOng 
chông djch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn ncyi doanh nghip 
dang hoat  dng và Ban Quân 19 các Khu cong nghip. Doanh nghip phãi drng 
ngay hoat dng các chuyên, phân xtrmg,. . . cO FO, chü dng thirc hin vic cách ly 
FO, truy vet Fl, F2. 

3. Doanh nghip ph6i hçp vâi các c quan quãn 19, chInh quyên dja phucing 
trong qua trInh thirc hin phucing an; thrc hin thông báo cho Ban Quãn 19 các 
KCN Dông Nai biêt, theo dOi, tong hqp khi thay dôi so luqng lao dng tham gia 
phucing an tai  doanh nghip. 

Ban Quân 19 cac Khu cong nghip Dông Nai thông báo Cong ty biêt, 
thrc hin.t 

No'i nhIn: 
- Cong ty TNHH Okura (thc hin); 
• Sà Y t, Cong an tinh, LOLD tinh; 
- Sà Giao thông Vn tài; 
- Bi thu, Chii tjch UBND huyn Trãng Born 
- PhO Truàng ban phi trách (dé chi dao); 
- Câc phong, Trung tarn (thtrc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Ltru: VT, QLLD. 

 

(phôi hcip); 

 

 

Dtro'ng Th Xuân Ntroiig 

s6 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
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