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THÔNG BAO 
V/v chp thun b sung lao dng mu trü tii doanh nghip thtrc hin 

các phtrong an 03 ti ch cüa Cong ty C phn Savio Vit Nam 
(KCN Nho"n Trich Ill, huyn Nho'n Trich, tinh EMng Nai) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic tl'rng bixâc phiic hôi các ho?.t 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 
m&i; 

Can cü Van ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tarn th?ii th1rc hin các phixcmg an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cü phixang an dã di.rçic phé duyt t?i Thông báo s 31 53/TB-KCNDN 
ngày 15/9/2021 cüa Ban Quán 1 các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip b suns 01 nguii lao dng vào lam vic 

theo phuong an 03 tai  chO tai doanh nghip (tong sO lao dngti doanh nghip 
sau khi bô sung là 06/09 ngi.r&i) dê duy trI hot dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid-19 (dInh kern danh sách ngw&i lao dóng bô sung cüa 
doanh nghip). 

2. Yêu cu Doanh nghip phâi xét nghim cho ngu&i lao dng 1n 01 vào 
ngây dâu tiên bang phtxang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It 
nhât 03 ngày và xét nghim l?i lan 02 bang phisong pháp RT-PCR truâc khi dua 
vào san xuât. Chi bô trI vào khu km trü nhthg ngiiai lao dng thuOc khu vic 
vüng xanh và da thrqc tiem vàc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngày) hoc dä dieu trj 
khôi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thrc hin dy dü các ni dung tai Phn III cüa V b so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh hii&ng dan tm th&i thirc 
hin các phixang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phàng chông djch 
Covid-19. Không cho ngii?i lao dng ye dja phuong hoc don ngu&i lao dng 
yâo doanh nghip khi chisa có sr dông cüa dja phuong. 

4. Khi ngüng thirc hin phuong an 03 ti ch phâi duçyc sir chAp thu.n cüa 
Ban Quãn l các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phO nai có ngu&i lao 
dng trâ ye. 

5. Doanh nghip thiic hin xétnghim cho ngl.r&i lao dng trâ y dia 
phuong, phâi có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc mu gop)  trong th&i gian 03 ngày ke tü ngày lay mâu. 
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6. To chüc dira nguii lao ctng trâ v dja phi.rang bAng phiicing tin diia 
don tp trung. Trix&ng hp doanh nghip to chüc cho ngithi lao dng trô v dja 
phiwng bang phiiang tin cá nhan thI phái dam báo vic di chuyn duçic thc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghiêp chju trách thim trong vic cp 
Giây xác nhn vic di li cho ngi.r&i lao dung trâ ye dja phiwng. 

7. Ngixäi lao dng trâ v dja phiiong phâi khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phu&ng, thj trân noi Cu ti-u, tr theo dOi süc khôe t?i nhà 07 ngày, thc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên C(Y s& danh sách nguñ lao dng trô v dja phi.rcing do Ban Quán l 
các KCN DOng Nai giri, UBND phithng, xã, thj trãn giám sat ngtthi lao dông tr& 
ye dja phiing trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thu&ng xuyên báo cáo s luçxng tang, giãm ngix?i 
hiu trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau Mn xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và ngu?i lao dng phái chju trách nhim tnrâc pháp Iu.t 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phông chông djch, de xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thirc hin./9LQ 
Ni nhn: 
- COng ty C phn Savio Vit Nam (thrc hin); 
- Sà Y t Cong an tinh, LDLE) tinh 
- BI thu, Chü tjch UBND huyn Nhan Trch; 
- Dn CA KCN Nhan Trach; 
- PhO TruOng ban phi,i trach (d chi do); 
- Cãc phOng, Trung tAm (thc hin); 
- Website Ban Quan I; 
- Lru: VT, QLLD. 

Phm Van Cirong 
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CONG TV CO PHANSAVlOVIT NAM 

DANIl SACII NGU1I LAO DONG DU 

Stt tic và t8n 54 CMND/CCCD 

- - 

Noi cir trá (ghi rô khu phól 4p, phtrông/x, huyn1fP) Vñng xanh (dânh dAu 
X) 

D tjem vc xin mUi I 
cách dAy 14 ngAy 

(dAnh dAu X) 

)a u iuu*CIu 
Covid-19 và diu 

iij khói prong 
vông 180 tigày 

(dAnh dhi X nu 

khu phS' 4p phumg/xt. Iiuyinf1P) 
I Dtrcxng rh Xuãn 184022735 p 2 xA i.ong Thç Nhcm Trach X X 
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