
UBND Tf NH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC lulu CONG NGHIP 
S: 3 6J /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phñc 

Dng Nai, ngày tháng ,/O  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngirô'i lao dng dang thirc hin các phu'ong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH On Semiconductor Vit Nam 
(KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tfrng bu&c phc hôi các hot dng kinh t xA hi, an ninh quc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dng Nai trong tInh hInh 
mOi; 

Can cü Van ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huóng dan ttrn th&i thrc hin các phi.rcing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phi.rcing an dâ duçic phê duyt ti Thông báo s 1 680/TB-KCNDN 
ngày 21/7/202 1 cüa Ban Quân 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho 37/377 ngui lao dng dang thirc hin phuang an 03 tai 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phung tin tp trung (tong s lao 
dng hru trü ti doanh nghip con 1i là 340/1.951 ngu&i) (dInh kern danh sách 
cla Cong ty). Nguôi lao dng ducic di, ye hang ngày dam bâo phãi & khu viIc 
vüng xanh ti dja phuong, phãi ducic tiêm väc xin It nhât 01 miii (sau 14 ngay) 
hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th chirc cho nguäi lao dng di, v hang 
ngày theo phucrng an dä duçic chap thun bang phuang tin dim don ttp trung, 
dam bâo an toàn không lay nhim. Dông th&i phâi th%rc hin xét nghim djnh kS' 
theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoach chü dng cüa doanh nghip 
và có thông báo vâi Ban Quàn 1 các KCN Dông Nai dê quàn l. 

3. Doanh nghip phài dam bâo nguyen t&c trên mt phumg tin dua don 
chi có ngi.r?i lao dng cüa mt doanh nghip; ngu&i lao dng di xc nào vêxe do. 
Ngu&i lao dng len xe phài do than nhit, không bô tn len xe ngix&i cO biêu hin 
sot; quàn 1 chO ngôi cô djnh trên Xe. Không duçic dmg, do, di vào nhttng nai 
khác dê ngu&i trên xe tiêp xiic vOi nguôi ngoài; thrc hin khü khuân phucmg 
tin sau môi chuyên di, ye. 

4. Thrc hin dy dii các ni dung tai Phân III cüa Van ban sO 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 ciia UBND tinh huóng dan tm th&i thirc 
hin các phuing an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phuang ho.c don ngu&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua có su dông ciia dja phucmg. 
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5. Khi ng'xng th%rc hin phuong an 03 tai  ch phãi dixçic sr chip thun cüa 
Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii Co ngithi lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngl.r&i lao dng tr& v dja 
phuong, phâi có kêt qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tr ngày 1y mu. 

7. T chüc dua nguYi lao dng tr& v dja phxng b&ng phtrcmg tin dua 
don t.p trung. Trir&ng hçip doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng tr& v dja 
phu(mg bang phucmg tin cá nhân thI phài dam báo vic di chuyên &rçlc thirc 
hin an toãn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di 1?i  cho ngri lao dng trô ye dja phi.rong. 

8. Nguii lao dng trâ v dja phircing phãi khai báo vâi Trung tam Y t xã, 
phuing, thj trân nai Cu trü, ti theo dOi süc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén co s& danh sách ngu1i lao dng trâ v dja phuong do Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai gl'ri, UBND phu&ng, xã, thj trân giám sat ngthi lao dng tr& 
ye dja phuang trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thtr&ng xuyên báo cáo sé luçmg tang, giám ngithi 
lixu tn1 tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin ché do 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và ngu&i lao dng phái chju trách nhim truóc pháp 
1u.t khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay 

lan djch bnh. 
Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 

nghip biêt, thiic hin.A 

Ncrinhn: 
- COng ty TNHH On Semiconductor Vit Nam (thrc hin); 
- SO Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChO tjch UBND thành ph8 Biên HOa 
- Dn CA KCN Biên HOa

(phoi hçip); 

- PhO TruOng ban phii trách (d chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quàn l'; 
- Luu: VT, QLLD. 
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