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CAC KHU CONG NGHIP 
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Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Dng Nai, ngày 94-thang 9  nãm 2021 

THÔNG BAO 
V/v bô trI hru trü ti doanh nghip thiyc hin các phu'o'ng an 03 ti chô 

cüa Cong ty TNHH Lamipel Vit Nam 
(KCN Nho'n Trch V!, huyn Nhon Trich, tinh lJông Nai) 

Can cü van bàn s 7210/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 và van bàn s 
7482/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 càa UBND tinh Dông Nai ye vic ngithi 
lao dng luu tri tti ncii lam vic dê dam bào hot dng san xuât kinh doanh và 
phông, chông djch Covid-19; 

Can cü van bàn s 9635/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Dông Nai ye vic xir l các tInh huông phát sinh khi doanh nghip ngirng hoat 
dng ho.c thixc hin các phucmg an theo chi d?o  ti van bàn so 9047/UBND-
KGVX ngày 30/7/202 1 cüa ChÜ tjch UBND tinh; 

Can ctr Quy& djnh so 301/QD-KCNDN ngày 14/7/202 1 cüa Ban Quân 1 
các KCN Dông Nai ban hành Huó'ng dn vic bô trI tm trii t.p trung tai  doanh 
nghip Khu cong nghip Dông Nai de phông chông Covid-19; 

Can cr Quyt djnh so 357/QD-KCNDN ngày 06/8/2021 cüa Ban Quàn 1 
các KCN Dông Nai ye vic diêu chinh Quyêt dnh sO 301/QD-KCNDN ngày 
14/7/202 1 ye ban hành Hixing dan vic bô trI tm trü tp trung ti doanh nghip 
Khu cong nghip Dông Nai dê phông chông Covid-19; 

Can cü h sci däng k thirc hin 03 phucing an san xu.t và cOng tác phông 
chông djch Covid-19 ti doanh nghip cia Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chtp thun cho Doanh nghip th1rc hin phucing an sir diing cac khu 
viIc van phông, phông hçp, nba kho, nba xi.thng, các khu v1ic cOn trông lam noi 
lixu trü cho 15/22 ngi.thi lao dng lam vic, an, & lu'u trii ti doan.h nghip dam 
báo hoit dung san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Vic b trI ngu&i lao dng lam vic và lu'u tn1 ti Cong ty phài có cam 
kêt dông thun cüa ngu?ñ lao dng và chü doanh nghip, kêt qua xét nghim 
sang lc SARS-CoV-2 am tInh cüa ngu&i lao dng truó'c khi dua vào khu virc 
hru trà; thrc hin vic xét nghim cho ngithi lao dng theo hu&ng dan tai  van 
bàn s 6052/SYT-NV ngày 27/7/202 1 cüa Sâ Y te ye vic hu&ng dan xét 
nghim khi thrc hin phuong an "03 ti chO" (chi phi xét nghim doanh nghip 
tix chi trà). 

3. Dam bào các diu kin lu'u trü theo HuOng dn ti Quyt djnh s 
301/QD-KCNDN ngày 14/7/2021 cUa Ban Quãn lcác KCN DOng Nai. Thrc 
hin dy dü các ni dung t?i  Khoân I cüa van bàn so 963 5/UBND-KGVX ngày 
12/8/202 1 cüa UBND tinh. 
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4. Khi có ca nghi nhim (FO) trong khu lu'u trill, doanh nghip phái kIch 
hott và thrc hin ngay các phuang an theo Quyêt dnh so 2787/QD-BYT ngày 
05/6/2021 cüa B Y tê. Dông thai, báo cáo ngay cho UBND các huyn, thành 
phô và Ban Quân 1 các KCN Dông Nai. 

5. Doanh nghip phãi b tn phirong tiên tlu'a, don tp trung ngirri lao 
dông. Không tu ' cho nguO'i lao dông tr& ye dia phtro'ng (so hro'ng nhO, lé) 

, . A 9 F A A • A . A khi chira co y kien cua UBND cac huyçn, thanh pho va thiyc hiçn theo Diem 
6 cüa Thông báo nay. Yêu câu doanh nghip chi bô trI vào khu luu tnili nhing 
ngui lao dng thuc khu virc vüng xanh và dà ducrc tiêm väc xin It nhât 01 müi 
(sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày. 

6. Khi châm dirt phucmg an 03 ti ch phâi dugc sir cho phép cilia Ban 
Quán ly-  các KCN Dông Nai. Doanh nghip 1p và cung cap danh sách ngi..rai lao 
dng theo dja chi flOj cu trill trên dja bàn tinh Dông Nai cho LTBNID huynIthành 
phô và Ban Quãn l. 

UBND huyn!thành ph xem xét quyt djnh dja chi nai cách ly, thai gian 
cách ly nguai lao dng theo quy djnh. 

7. Ch d báo cáo: Phãi thu&ig xuyên báo cáo s luçing tang, giãm nguai 
kru trill ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d) 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.A/ 

Nuinhân: 
- Cong ty TNHH Lamipel Vit Nam (thirc hin); 
- Sâ Y té, COng an tinh, LDLF) tinh 
- Bi thr, Cho tich UBND huyn Nhn Trch; 
- Don CA KCN Nhan Trach; 
- Phó Tnrang ban ph trách (de chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thuc hién); 
- Website BQL; 
- Luu: VT, QLLD. 
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