
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L' 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S:  3 -d.2i  /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VTT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày O tháng 4t7 

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

cüa Cong ty Co phân Sonadezi Long Thành 
S A A (KCN Long Thanh, huyçn Long Thanh, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic tüng buâc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hi.râng dan tm thii thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phrning an dâ duqc phê duyt tai  Thông báo s 1 799/TB-KCNDN 
ngày 23/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cUa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho 06/32 ngi.thi lao dng dang thirc hin phuang an 03 tai 

cho cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phrang tin &ra don tp trung 
(tong so lao dng hxu trü tai  doanh nghip con lai  là 26/32 nguäi). NgixOi lao 
dng duçic di, ye hang ngày dam báo phâi ô khu virc vüng xanhti dja phuong, 
phái duçc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh 
Covid-19 trong vOng 180 ngày (dInh kern danh sách). 

2. Doanh nghip chju trách nhim th chi'rc cho ngithi lao dung di, v hang 
ngày theo phung an dã duçic chap thun bang phuang tin dua don tp trung, 
dam bâo an toàn không lay nhiêm. Dông th?.ii phái thirc hin xét nghim djnh k' 
theo quy djnh cUa ngành y té (neu co) và kê hoach  chü dng cüa doanh nghip 
và CO thông báo vói Ban Quân l các KCN Dông Nai dé quàn 1. 

3. Doanh nghip phài dam bâo nguyen tc trên mt phucmg tin dua dOn 
chi có nguYi lao dng cüa mt doanh nghip; nguii lao dng di xe nào ye xe dO. 
Nguñ lao dng len xe phái do than nhit, không bô trI len xe ngui có biêu hin 
sot; quãn 1 ch ngôi cô djnh trên Xe. KhOng duçic dung, do, di vào nh&ng nai 
khác dê ngixäi trên xe tiêp xüc vth ngu1i ngoài; thrc hin khà khuân phucing 
tin sau mi chuyên di, ye. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung tai  Ph.n III cüa Van bàn s 
11715TIJBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hithng dan tam  thai thrc 
hin các phi.rang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho ngithi lao dng ye dja phumg hoc don nguai lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông cüa dja phucrng. 

S6 26, Dixing 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnaLgov.vn  

nám 2021 



IY(NG BAN 
NG BAN 

(ph& hcip); 

'1DithñgThj Xuân Niro'ng 

2 

5. Khi ngi'rng thijc hin phrnmg an 03 ti ch phâi duçc sr chp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii có nguôi lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngu?ñ lao dng trâ v dja 
phrnng, phái có kêt qua xét nghim bang phwng pháp RT-PCR am tInh (mu 
dn hoc mâu gop) trong thyi gian 03 ngày kê t1r ngày lay mu. 

7. T chirc thra nguYi lao dng trä v dja phuxmg bang phuing tin dua 
don tp trung. Trung hqp doanh nghip to chic cho ngi.räi lao dng trâ v dja 
phixang bang phiing tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên &rcic thrc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ngithi lao dng trô ye dja phixcmg. 

8. Ngr?ñ lao dng trâ v dja phi.rang phâi khai báo vài Trung tam Y t xâ, 
phi.ràng, thj trãn nai cu tn'i, tr theo dôi src khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca sâ danh sách ng1.r&i lao dng trâ v dja phuang do Ban Quán 1 
các KCN Dông Nai gri, UBND phu&ng, xä, thj trân giám sat nguii lao dng trâ 
v dja phucing trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thu&ng xuyên báo cáo s ltrqng tang, giãm ngithi 
hru trü ti doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thic hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngu&i lao dng phãi chju trách thim tnrOc pháp 
lu.t khi không thrc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dé xây ra lay 
Ian djch bnh. 

Thông báo nay thay th Thông báo s 3644/TB-KCNDN ngày 05/10/2021 
cüa Ban Quàn l các KCN DOng Nai. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bi&, thrc hin./ 

Ncti nhin: 
- COng ty C ph.n Sonadezi Long Thành (thirc hin); 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tnh; 
• BI thu, Chü tjch UBND huyn Long Thành; 
- BI tini, Chü t'ch UBND TP. Bin Hôa; 
- Dn CA KCN Long Thanh; 
- PhO Trurng ban ph trách (dê chi 40); 
- Các phOng, Trung tAm (thirc hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Ltru: VT, QLLD. 
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Phtrông Tin Mai 

I JN8uYnThi Ngoc Trang 

XiAn Phr6c 

I Thj Thanh Mai 

Nguyn Ngcc Bich NV ti thj, bàn hing 

Tang Cong 

272415386 So I9,KhUI3.Ap6 Xi An Phuàc 

huyën Long Thinli, 
tinh Ding Nai 

huyin Long miith, 
tinh Ding Nai 

H9 và tin 

Phu*ngAn Binh 

PhirOng Quyt Thing 

TP. Blén Hôa, tinh 
DôngNai 

271263426 

Xi LongAn 

stt 

271 241 956 PhLrôug An Binh TP. Bun Hôa,tinh 
Ding Nai 

Il/S. KIm PIi63 PhLrnig BCru Long 

Phu*ng Büu Long 
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