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S6: 4 61  /KCNDN-LD Dng Nai, ngày  O'I'  tháng  -(-f  nám 2021 
V/v tang cthng cong tác phOng ch6ng 

djch Covid-19 t?i  doanh nghip. 

KInh gui: Các Doanh nghip trong Khu cong nghip Dng Nai. 

Can cir K hoach s 1 30391KH-UBND v vic thirc hin Quy djnh tam 
th?ii "ThIch üng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID- 19" trén dja 
bàn tinh DOng Nai; Chi thj so 20/CT-UBND ngày 23 tháng 10 näm 2021 cüa 
Chü tjch UBND tinh Dông Nai ye các bin pháp tam  thii "ThIch trng an toàn, 
linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID-19" trên dja bàn tinh Ding Nai và 
van bàn so 12419/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh; Theo do, 
các doanh nghip ducic hoat dng tth lai  thIch i'rng an toàn, linh hoat trong giai 
doin bInh thutmg mâi và phái có phrnmg an san xuât dam bâo an toàn phOng 
chông djch Covid- 19. Tuy nhiên, trong thi gian gan day, tai  các doanh nghip 
KCN so ca nhiêm dang có xu hràng tang cao. Dé chü dng thirc hin cong tác 
phOng chông djch tai  doanh nghip, han  chê vic lay nhiêm, Ban Quán 1 các 
KCN Dông Nai dê nghj các doanh nghip nghiêm tue tO chüc thrc hin các bin 
pháp sau: 

1. Kin toàn lai  b phn y t, b trI can b y t hoc hcip dng vâi Co sâ y 
tê trong tnring hqp không bô trI &rçc b phn, can b y tê tai  doanh nghip, dê 
thirc hin nhim vii theo dôi sue khOe ngix?ii lao dng, phôi hçip TO an toãn 
Covid- 19 giám sat sr tuân thu các quy djnh phông chông djch và triên khai quy 
trInh xü l khi phát hin có trir&ng hqp nghi nhiêm tai  doanh nghip; 

2. Xây drng K hoach  phOng cMng djch Covid-19 phü hqp vri diu kiin 
thrc tê cüa doanh nghip và thirc hin các bin pháp phOng ngua lay nhiêm theo 
quy ctjnh. Trong do, ci the phtrang an xü l' tInh huông phát hin nguOi nhiêm 
Covid- 19 tai  doanh nghip theo quy trInh do Sâ Y tê huàng dan; phô biên cho 
toàn b ngu?i lao dng tai  doanh nghip duve  biêt và áp diing khi xãy ra trên 
thirc tê; 

3. T chuc chia các ca lam vic tai  doanh nghip bão dam an toàn phOng 
djch, dáp ing yêu câu giãn each; BO tn quy trInh 1àmvic theo hiiâng giám giao 
kru, tiêp xñc giüa các b phn trong doanh nghip; Sap xêp gi an theo Ca, phãn 
luông ra vào nhà an,...; 

4. TAng cithng v sinh noi lam vic, khu khun djnh k' d han  ch khá 
nãng djch bnh xâm nhp. Thrc hin tot "Thông dip 5K" theo quy djnh; deo 
khu trang, do than nhit, sat khuân tay cho ngu?ii lao dng và khách hang trithe 
khi vào nhà may; 

5. Thrc hin nghiem vic khai báo y t di vi ngi.thi lao dng tai  doanh 
nghip; thirc hin dAng k diem khai báo y té và dan cOng khai ma QR-Code cUa 
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dn vj nai thun tin và hi.ràng dan ngui lao dng thirc hin vic quét ma QR-
Code hang ngày; 

6. B trI khu virc/phông cách ly tam  thai (FO, Fl) tai  doanh nghip da 
frng các diéu kin theo quy djnh (lizu khu virc/phông each ly phái dam bâo ye 
din tIch, sue chüa phü hçip v&i quy mô tong so lao dng dang lam vic cüa 
doanh nghip); 

7. Khi phát hin FO tai  doanh nghip, doanh nghip phâi b6 trI each ly tam 
thôi FO tai  chô, không duçic dê tir do di lai,  tuyt dôi không cho tiêp xüc vâi 
nhftng ng.thi khac, dông thai thông báo ngay: Trung tam y té huynIthành phô 
và Tram y té cap xA hoc Tram y tê hru dng trong Khu Cong nghip nai doanh 
nghip có tri sâ hoat dng (neu dà thành lip) và thirc hin các cong tác xir l 
FO, Fl tai  doanh nghip theo hixâng dan cüa ca quan yté dja phuong; 

8. Thông báo FO, Fl v dja phuing theo hu&ng dn cüa Co quan y t& 
Không di.rçic tr d nglx&i lao dng là FO, F 1 trâ ye dja phrnmg ma không thông 
báo, phôi hqp v&i Co sâ y tê và UBND huyn, thj trân noi doanh nghip có tri 
s hoat  dng và dja phuong noi nguôi lao dng cu trü. 

Tnring hcp doanh nghip tr cho ngi.r&i lao dng là FO, Fl trâ v dja 
phuong hoc quân l không chat chê dé ngu1i lao dng là FO, F! tir ra ye, tüy 
theo tInh chit müc dt sê bj xem xét xü l hInh sr nêu lam lay lan djch bnh ti 
dja phuxxng. 

Ban Quãn l cac KCN Dng Nai d nghj các Doanh nghip quan tam và 
nghiêm tue trin khai thrc hin./ 

Noi nhmn: 
-NTnrtrn; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- SO Y t, SO LDTBXH; LDLD; 
- UBND huyn, Thành ph; 
- Các Cong ty KD h thng (phO bin DN); 
- Website Ban Quân 1'; 
- PhO TniOng ban (phôi hcip chi dao); 
- Các PhOng, Trung tam (biOt, thirc hin); 
- Luu VT, QLLD. 
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