
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Bc 1p - Tr do - Hnh phiic 

CAC KHU CONG NGHIP 
S6: /TB-KCNDN Dng Na!, ngày  o3  tháng  'f0  nãm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngirôi lao dng dang thirc hiên các phirorng an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Transtech Vit Nam 
• A • A . (KCN Long Thanh, huyçn Long Thanh, tinh Bong Nai) 

Can cü Kê hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa TJBND tinh 
ye vic timg bithc phiic hôi các ho?t dng kinh tê xa hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mOi; 

Can cü VAn bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hithng dan tm thôri thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phOng chông djch Covid-19; 

CAn cü phucing an dA diiçic phé duyt ti Thông báo s 201 7/TB-KCNDN 
ngày 24/7/2021 cüa Ban Quán 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

- 1. Chp thu.n cho 03/18 ngi.thi lao dng dang thirc hin phxong an 03 ti 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuang tin cá nhân (tong so lao 
dng km trü ti doanh nghip cOn 'ai là 15/18 ngithi). Ngtri lao dng duqc di, 
ye hang ngày dam báo phài khu vrc vñng xanh ti dja phtrng, phái diiqc tiêm 
vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dA diéu trj khOi bnh Covid-19 trong 
vOng 180 ngày ('dInh kern danh sách ngttài lao dng cia doanh nghip). 

2. Doanh nghip chju trách thim t chrc cho ngthi lao dng di, v hang 
ngày theo phixcing an dA duc chap thun bang phuong tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc 0 to dui 09 chô ngoi), dam bâo an toàn không lay nhiêm. Dông thai phãi 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngãnh y tê (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vOi Ban Quãn l các KCN DOng 
Nai dé quãn l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phâi lam vic vài UBND xA, phixäng, thj tr.n 
nci nguii lao dng cu trui, thông nhât vic di, ye cüa ngrnM lao dng dê UBND 
cap xA, phu&ng, thj trãn k3 Giây xác nhn di dung. Ngix&i lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phixcmg tin cá nhân, phâi thirc hin dung I trInh tir ncii cu trü 
den doanh nghip và ngxçic 1i; tuyt dôi không dimg, do hoc ghé các khu virc 
khác không dung tuyên di.ring hoc l trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa VAn ban s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh hthng dan t?m  th?ii thrc 
hin các phisang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch 
Coyid-19. KhOng cho ngthi lao dng ye dja phuong hoc don ngui lao dng 
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vào doanh nghip khi chua có sir dng cüa dja phixang. 
5. Khi ngi'rng thirc hin phisong an 03 tai  ch phái &rçic star ch.p thun cüa 

Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi có ngu&i lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngurâi lao dng trO v dja 
phuong, phái có kêt qua xét nghim bang phrnmg pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong th?yi gian 03 ngày kê tü ngày lay mu. 

7. T chüc disa ngithi lao dng tr?i v dja phixong bng phuong tin dua 
don tp trung. Trtrng hçip doanh nghip to chüc cho ngu1i lao dng trô ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phái dam bâo vic di chuyên duçic thirc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ngi.thi lao dng tr& ye dja phixong. 

8. Ngithi lao dng trâ v dja phuong phãi khai báo v&i Trung tam té xã, 
phi.thng, thj trân noi cii trO, t%r theo dOi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén CO So danh sách ngui lao dng tr& v dja phi.rong do Ban Quán l 
các KCN Dng Nai gi'ri, UBND phiRing, xã, thj trân giam sat ngt.thi lao dng trâ 
v dja phi.rong trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thi.r&ng xuyên báo cáo s h.rqng tang, giám ngithi 
hiu trCi tai  doanh nghip cho Ban Quân l các KCN Dong Nai. Thirc hin ché d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip vâ ngi.thi lao dng phâi chju trách nhim trithc pháp 
lut khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thrc hin./ 

No'inhIn: 
- Cong ty TNHH Transtech Viêt Nam (thrc hin); 
- Sà Y tê, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Long Thành; 
- BI thu, Chü tjch UBND huyn Trang Born; 
- DOn CA KCN Long Thành; 
- PhO Trixang ban ph trách (d chi do); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quãn Iy; 
- Ltru: VT, QLLD. 
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CMND/CC 
CD 

No'i dr trü (ghi rö khu ph/ p, phirô'ng/xä, 
huyn1TP) 

Vüng xanh 
(danh du 

X) 

Ba tiêm vc 
xin müi 1 cãch 

day 14 ngày 
(dánhduX) 

Ba bi nhim 
Covid-19 và 
diu tn khöi 

trong vông 180 
ngày(dánhdâu 

X nu co) 

I Büi Thj Thity 272567866 T 4, Ap Birng Cor XA LOc  An huyn Long Thãnh X x 

370856743 Ap BIrth Lam XA LOc  An huyn Long Thành X x 2 Trãn Thj Thu Trang 
3 Nguyk Minh Dt 272028721 Ap 3 Xâ An Vin huyn Trãng Born X x 
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