
UBND TiNIH DONG NAI CONG HOA xA HQL dHU NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: &3  /TB-KCNDN DngNai, ngày dtháng  ,-f 0  nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thiyc hin phtrong an cho n?Irài  lao dng di, v hang ngày 

cua Cong ty Co phan Xay lap Sonacons 
• A •A S 0 A (KCN Bien Hoa I, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic ti'rng bi.râc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bão Cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh DOng Nai trong tInh hInh 
mOi; 

Can cü Van ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan ttm thi thirc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phOng chông djch Covid- 19; 

Can cir kin thng nht cüa UBND thành ph Biên Hôa ti van ban s 
1 8947/UBND-KGVX ngày 04/10/2021 ye phuong an hot dng cüa Cong ty Co 
phân Xây lap Sonacons; 

Can ci'r h so dang k cho ngithi lao dng di, v hang ngày bang phuong 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chpthun cho Doanh nghip thc hin ph.rcing an cho 11/106 ngi.r&i 

lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân (dInh kern danh sách cüa 
C'óng ty). Ngtthi lao dng duqc di, ye hang ngày dam báo phâi ô khu virc vüng 
xanh ti dja phuong, phâi dtrqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc 
dã diêu trj khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày; có ket qua xét nghim am 
tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim ti chirc cho ngi.thi lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dà dt.rqc chap thun bang phuong tin cá than (xc 02 bánh 
hoc ô to d1.rài 09 chô ngOi), dam bão an toàn không lay nhiêrn. Dông th&i phái 
thrc hin xét nghim djnh k5' theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoach 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo v9i Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quân l. 

3. Yêu cau Doanh nghip phâi lam vic v&i UBND xâ, phuô'ng, thj tni.n 
nai nguñ lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa nguäi lao dng dé UBND 
cap xã, phumg, thj trân k Giây xác nhn di duing. Ngui lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhân, phãi th%rc hin dung l trinh tir f101 cu trü 
den doanh nghip va nguc li; tuyt dôi không drng, d hoc ghé các khu virc 
khác không dung tuyên dung ho.c 1 trInh di chuyen. 

4. Thirc hin day dü các ni dung ti Phan III cüa Van bàn s 
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1 1715/UBNDKG\TX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hrnrng dn t.m th?yi thi:rc 
hin cac phizang an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chông djch 
Covid- 19. 

5. Ngay khi phát hin có nguii lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phâi kIch hot ngay Phrang an phOng chông dch ti doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi do phOng chông djch thành phô, huyn; Ca quan y tê cap 

huyn ncii doanh nghip dang hoat dng và Ban Quãn l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phãi dung ngay hot dng các chuyên, phân xuàng. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic each ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngui lao dng lam vic tai  doanh nghip phãi thirc hin di'tng các quy 
djnh ye phông chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phãi thuing xuyên báo cáo s liscrng tang, giãm ngi.ri 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip và nguYi lao dng phái chju trách nhim truóc pháp lu.t 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông dch, dê xãy ra lay lan 
djch bnh. 

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

Noi nhIn: 
- Cong ty C phn Xây lap Sonacons (thirc hin); 
- Sà Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Bi thu, ChO tjch UBND thành phO Biên Hôa (phOi hqp); 
- DOn CA KCN Biên HOa J 
- Phó TruOng ban phu trách (dë chi dao); 
- Các phong, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quán l'; 
- Ltru: VT, QLLD. 



t4n Thanh Xuãn 

DANH sACH CBNV THUQC VUNG XANH DANG K DIVE HANG NGAY 

(Dinh kern theo cong vOn 3d 52/C V/SNC'-HC ngày 01/IO/2021) 

STT HO VA TEN CH(TC DAN!! DIA CIII NO! cu TRU Gil! CHU 

1 Trjnh Thj Hin Nhân viën Vt Lu 2G khu ph6 4, phung Tan Phong,TP.Biên Hôa, tinh Ding Nai Blnh thuing mti (xanh) 

2 Nguy&i Thüy HAng Trq I' TGD 13C117, KP3,phurng H6  Nai. TP.Bian H, tinh DAng Nai Blnh thuông ,thi (xanh) 

3 Nguyn Thj Bfch Lien Throng phOng K toáii 1423/39, Dtthng BOi Van HOa, Khu pM 7A, Phrbng Long Blnh, TP.BiCn Hôa, tlnh DAng Nai BIIIh thuOng mOi (xanh) 

4 Nguyn Thj Xuin Hu Nban viCn Ké toán Hem 662, t 14, khu ph6 1, phuOng Tring Dâi. TP.BiCn HOa, tinh DAng Nai Blnh thurng mOi (xanh) 

5 Nguy& Thj Tuyét Thu Nhán viCn tlnh Kh8i hrqng J68, khu nh* lien k Bãu Long, duOng N3, KPI, t 4T, phuOng Buu Long, TP.BiCn HOa, tinh D&ig Nai Blnh thuOng mOi (xanh) 

6 IrAn Minh Tun Nhân viCn tlnh Kh6i hrqng 91/5, KP3, phuOngTân Phong, TP.Bien H, tlnh Dng Nai Blnh thrOng mOi (xanh) 

7 Nguyn Thj Anh Tuyt Nhân viCn Thu k' 327/9/3, DuOng 30/4, KP4, phuOng QuyAt ThAng, TP.BiCn HOa, tinh Dông Nai Blnh thuOng mOi (xanh) 

8 Pham Ngoc Dao PhO phong Thit k 81/1 Khu phö 7, PhuOng Tam Hiep,  TP.BiCn HOa, Tinh DAng Nai Bmnh thumg mOi (xanh) 

9 Truong Dlnh Jam Nhân viCn ThiEt IrA din nirOc D29. khu ph6 1. phubng BOu Long, TP.BiCn HOa, tlnb DAng Nai Blnh thrOng m&i (xanli) 

10 Trãn Thi L NIIân viCn Thu k' 620/45 t6 9, khu ph6 1, phuimg Tráng Dài, TP. BiCn HOn. tinh D8ng Nai Blnh thuOng mOi (xanh) 

1 1 Nguyn Thj Anh Thu TnrOng ban kiém soát 327/9/3, DuOng 30/4, KP4, phuOng Quyt ThAng, TP.BiCn HOa, tinh Dng Nai Blnh thtr&ng mOi (xanh) 
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