
UBND if NH DONG NAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP  
S6:  357 /TB-KCNDN Dng Nai, ngày  c,2'  tháng  40  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thiyc hin phirong an cho ngtrôi lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Elite Long Thành 
A S A S A (KCN L9c An- Binh Son, huyçn Long Thanh, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng bithc phiic hôi các hott dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can ci'r Van bàn s 11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hiróng dan tm th&i thrc hin các phuong an san xut kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Cáncü Van bàn s 11982/UBND-KGVX ngày 01/10/2021 cüa UBND 
trnh ye thong nhat chu trucing thrc hiçn dong thou phuong an 03 ti cho va 
phucmg an cho ngu&i lao dng di và ye hang ngày; 

Can cü h so dang k cho nguñ lao dng di, v hang ngày b.ng phucmg 
tin cá nhãn cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip thrc hin phucing an cho 299/3.340 

ngu?ii lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân (dInh kèin danh 
sách,). Ngithi lao dng duc di, ye hang ngày dam bâo phâi & khu vrc vüng 
xanh ti dja phuong, phâi duçic tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc 
dA diu trj khôi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày; có kêt qua xét nghim am 
tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th chüc cho ngu&i lao dng di, v hang 
ngày theo phuxcing ándä duçic chap thun bang phucing tin cá nhãn (Xe 02 bánh 
hoc ô tO duâi 09 chô ngOi), dam báo an toàn không lay nhiêm. Dông th&i phãi 
thçrc hin xét nghim djnh kS'  theo kê hoch chü dng cüa doanh nghip và có 
thông báo v&i Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai dê quàn 1. 

3. Yêu cu Doanh nghip phâi lam vic v&i UBND xã, phumg, thj trn 
noi nglx&i lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cUa ngu&i lao dng dê UBND 
cap xã, phu&ng, thj trãn k9 Giây xác nhn di dumg. Ngu&i lao dung khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhãn, phái thirc hin dung 1 trInh tr fl(Yi cu trü 
den doanh nghip và nguçic li; tuyt dOi khOng dimg, dO hoc ghé các khu virc 
khác không dung tuyên du&ng ho.c 1 trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung tai Ph.n III cüa Van bàn si 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan t.m th&i thrc 
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hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phông chông djch 
Covid- 19. 

5. Ngay khi phát hin có ngu?i lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phâi kIch hott ngay Phtrcmg an phông chông djch ti doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi dao  phông chông djch thành phô, huyn; ca quan y tê cap 
huyn ncii doanh nghip clang ho?t dng và Ban Quàn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phâi drng ngay hot dng các chuyên, phãn xl.r&ng. . . có FO, chü 
dng thrc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngi.thi lao dng lam vic ti doanh nghip phâi thirc hin dung các quy 
djnh ye phông chng djch, tuân thu yêu cau 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phài thu&ng xuyên báo cáo s hxqng tang, giãm nguñ 
di, ye hang ngày cho Ban Quàn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip và ngu&i lao dng phãi chju trách nhimtruâc pháp lut 
khi không thrc hin day dU các quy djnh phông chông djch, dê xày ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thrc hin.$Ae 

Noi nhin: 
- Cong ty TNHH Elite Long Thành (thrc hin); 
- SO Y te, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Long Thanh; 
- Cong an x Long An; 
- PhO TruOng ban phi trách (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1>"; 
-Luu:VT,QLLD. 
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