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THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thirc hin phtrong an cho ngirè'i lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Primo (Vit Nam) 
(KCN Long Khánh, TP. Long Khánh, tinh 01ng Nai) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic tüng bixâc phiic hôi các hot dng kinh té xã hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
m&i; 

Can cü Van ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hthng dan tam  thñ thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phOng chOng djch Covid- 19; 

Can cir h s däng k cho nguñ lao dng di, v hang ngày b&ng phung 
tin tp trung và phixong tin cá nhãn cüa Cong ty; 

Xét dé nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho D?anh nghip thrc hin phrong an cho 27/13 8 ngix&i 

lao dng di, ye hang ngày bang phrng tin dua don tp trung và phixang tin cá 
nhân (dInh kern danh sách,). Ngi.thi lao dng di.rqc di, ye hang ngày dam báo phâi 
a khu v%rc vüng xanh tai  dja phung, phâi dxc tiêm väc xin It nhât 01 mUi (sau 
14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày; Co kêt qua 
xét nghim am tInh. 

2. DM vài ng.r?ri lao dng di, v hang ngày bang phisang tin tp trung: 

2.1 Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho nguai lao dng di, v 
hang ngày theo phuang an dâ disçic chap thun bang phung tin dxa don tp 
trung, dam bâo an toàn không lay nhiêm. DOng thai phâi thirc hin xét nghim 
djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) vâ ké hoach  chü dng cüa doanh 
nghip và có thông báo vOi Ban Quãn l các KCN DOng Nai dê quãn 1. 

2.2 . Doanh nghip phâi dam bâo nguyen täc trén mt phixcmg tin dua 
don chi CO nguai lao dng cüa mt doanh nghip; ngu?ii lao dng di xe nào ye 
xe d. Ngrai lao dng len xe phãi do than nhit, khOng bô trI len xe nguäi có 
biêu hin sot; quãn l chô ngôi cO djnh trén Xe. Không &rçYc dung, do, di vào 
nhUng ncii khác dê nguai trên xe tiep xüc vài nguai ngoài; thirc hin khü khuân 
phixcing tin sau mOi chuyên di, ye. 

3. D& vói ngthi lao dng di, v hang ngày b.ng phuang tin Ca nhân: 

3.1 Doanh nghip chju trách nhim t chrc cho nguai lao dng di, v 
hang ngày theo phucmg an dã duçic chap thun bang phrnmg tin cá than (xe 02 
bánh hoc 0 to di.rOi 09 ch ngôi), dam bâo an toãn khOng lay nhiêm. DOng thai 
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phái thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y t (nu co) và k 
hoch chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quãn 1 các KCN 
Dông Nai dé quàn l. 

3.2 .Yêu cau Doanh nghip phãi lam vic vi UBND xa, phtthng, thj trn 
nth ngix?i lao dtng cix trü, thông nhât vic di, ye cüa ngixi lao dng dé UBND 
cap xã, phix&ng, thj trân k Giây xác nh.n di dixing. Ngu&i lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhân, phái thrc hin dung l trInh tü noi cix trü 
den doanh nghip và nguçic li; tuyt dôi không dirng, do hoc ghé các khu vlrc 
khác không dung tuyên du&ig hoc 1 trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn s 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hixàng dan tm thii thrc 
hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác phOng chông djch 
Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có ngui lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phâi kIch hot ngay Phuang an phông chông djch tii doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi do phOng chông djch thành phô, huyn; co quan y te cap 
huyn nai doanh nghip dang hott dng và Ban Quân l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái dung ngay hoat  dng các chuyên, phân xithng. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic each ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngithi lao dng lam vic ti doanh nghip phâi thirc hin dung các quy 
djth ye phông chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phái thuing xuyên báo cáo s hrqng tang, giãm ngu?ii 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thi'r 3. 

8. Doanh nghip va nguäi lao dng phâi chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, de xãy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doarih 
nghip biét, thirc hinJ&c 

Noinh?In: 
- Cong ty TNHH Primo Vit Nam (thirc hin); 
- Sà Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu. Chü tjch UBND TP. Long Khánh; 
- CA P SuOi Ire và CA. P. BInh LOc; 
- PhO Trtrâng ban phi trãch (dé chi do); 
- Các phong, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, QLLD. 



CONG TV TNEIH PRIMO (vit narn) 
(Dja chi: xABlnh.c,TJ' Long Khánh, 

1mb Dng N.O2S1378988) 

DANH SACH NGIXO1 LAO BONG DI yE HANG NGAY 

Stt Hvktên CMNDICC 
CD 
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dánh 
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41 Iran [hi KiinHi 271503058 Khu ph Cap Rapg Suot Tm ihhPhLongKhánh X X 

O2 Le Vn Ky 2c758415 KjnJpho  Niing  Su6iTie  1jnh Ph6 L1hánh X X 

03 Y Tu 233264013 iu 1,M Ni Tung fl're Tthh Ph Lon6 Khanh X X 

' E)ng I-bang Hoa 272664290 Khu ph Sui Tre SuM Trc . ThaTflPh6  Long Khánh X X 

05 LeVän Thuo 250477675 Ibu phô Suôi Tie Suôi 1 ie T1PhóLigKhanh x x 

06 iran !h fhaolrain 272723929 KUpho Suoi Tie Suôt lie ThaiJ&jg.hanh X X 

07 Nguyen Vn Cu?rng 35877 Khu ph Suoi Tie SuM Tre fliAnh Long Khnnh X X 

08 Throng I1 Kuu Vi 2847813 K!u.ph Suoi  Ire Suot Tie !hành PhLqgh4nh  X X 

09 IIOANOTHI1JNGVY 61)1747Q içfruii6 Sie SuM ire lh\nh Ph6LongKJih X X 

10 1 HO CONG DANI! 72 O4O u*6 1ao4 l3ao Vinh Thành l'h6 LongK$jji X X 

II Thi Quy 71851437 çriii6 Bãó ih#' Báo Vinh Thành Ph ghflh X X 

12 Thj Kim Tuyn 272014808 Kiu phéi Rung L4n Bão Vinh 'I'hanh Ph&Longxhthth X X 

13 Hoâng H 271918658 ( ph6 Rung}ji Bão Vinh Thãnh PIi6 Long Khánh X X 
14 Iran Tan Phong 389i94 IIó RungR&i Bâo Vinh Thành Ph Long Khanh X X 
15 L Thj Tuy& Miub 27t7259 Khu ph6 Tan Thy Bàu Sen Thành Ph Long Khánh X X 
16 CÁO NI-IAT PHONG 2726O82S Ap 1 Bàu Sen ¶thãnh Pb6 Long Khanh X 

17 Vu Thj They 151589773 Ap 1 13mb Lt5c Thành P Long Khinh X 

I L1-1oàngDtrcic 381559312 Ap I Binh Lc InhPILongKhanh X X 

i ¶1iThI 'i'rCie,Nhu 2727I988 Ap I Binh Lc iM'Long Khánh X X 

20 VO I lr&ng DU 72397363 Ap 3 BInh Lc I hinh Ph Long Khánh X X 

21 LLT Thi QuhDó 7170338 1 Ap Hang Gôn Hang Gôn 'I'hãnh Ph Long Kháflh X X 

22 Ngiyn '[hanh V 271519837 Khu phô I Xuán An 'lThành Ph Long Kbánh X X 

23 Ng*nDoanBAoSang 2634029 khu phô 2 Xuan An lnhij'h6LOnLKháflh1 X 

24 IIMIth 272872606 khu phô 2 Xuãn An ThihP1Long Khálth X X 

25 DuI!gfitXun  271452631 k1fl4ph 3 XuanTbnb 4piPh6[ongK1dh x x 
26 TANANHLIJY 27127231 Iht3 X X 

27 NguybnThjlwnhD1u 27135327 4 XuanThanh 'lhành Ihó Long Kh(inh X X 
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