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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc Ip  - Tr do - Hanh phuc 

Dng Nai, ngày  9C  tháng ,/O nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngirôri lao dng dang thirc hin các phiro'ng an 03 tii ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Kyodo Printing (Vit Nam) 
• A • (KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can eli K hoeh s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic tling brnf,c phiic hôi các hoit dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mri; 

Can cli Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hurng dan tm thii thic hin các phrnng an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phOng chông djch Covid-19; 

Can cli phuing an dâ duçic phê duyt ti Thông báo s 2929/TB-KCNDN 
ngày 08/9/2021 cüa Ban Quàn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho 07/34 nguôi lao dng dang thirc hin phuang an 03 ti 

chô elm doanh nghip di, ye hang ngày bang phung tin cá nhân (tng so lao 
dng liju trli tti doanh nghip con 1i là 27/62 ngtthi) (dlnh kern danh sách cüa 
Công ty,). Nguñ lao dng &rqc di, ye hang ngày dam bâo phâi a khu vrc vüng 
xanh ti dja phuong, phâi duqc tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) ho.c 
dâ diêu trj khói bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chlrc cho ngu?i lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dâ duçic chap thi4n bang phung tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc 0 to duOi 09 chô ngôi), dam bão an toàn không lay nhiêm. DOng thai phâi 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo kê hoach chü dng elm doanh nghip và có 
thông báo vlii Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai dê quân l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phái lam vic vài UBND xa, phumg, thj trAn 
nai nguai lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngi.thi lao dng dê UBND 
cap xâ, phuang, thj trân k Giây xác nhn di duing. Nguai lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phixang tin cá nhân, phâi thrc hin dung l trInh Ui fl(11 Cu tiui 
den doanh nghip và ngucic li; tuyt dôi không dung, do hoc ghé các khu virc 
khác không dung tuyên drning hoc 1 trInh di chuyen. 

4. Thirc hin dÀy dli cáe ni dung ti PhÀn III elm Van bàn s 
1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/2021 elm UBND tinh huling dan t?m  thai thrc 
hin các phung an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho nguäi lao dng ye dja phuang hoc don nguai lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sir dOng elm dja phu(mg. 
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5. Khi ngirng thrc hin phiscing an 03 t.i ch phái ducic sir chip thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai có ngu?ii lao 
dng trà ye. 

6. Doanh nghip thc hin xét nghim cho ng'tthi lao dng trâ v dja 
phi.rang, phái có kêt qua xét nghim bang phiong pháp RT-PCR am tInh (mu 
&Yn hoc mâu gop)  trong th?i gian 03 ngày kê tü ngày lay mâu. 

7. T chüc dua ngu&i lao dng trà v dja phuung b.ng phucing tin di.ra 
don tp trung. Trung hqp doanh nghip to chüc cho ngi.thi lao dng trâ v dja 
phuang bang phring tin ca nhân thI phâi dam bâo vic di chuyên dtrc thrc 
hiên an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di 1i cho nguYi lao dng trâ ye dja phumg. 

8. Ngu&i lao dng tr& v dja phucmg phãi khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phixàng, thj trân noi ci.x trü, tr theo dOi sue khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cci s& danh sách ngtthi lao dng trâ v dja phucrng do Ban Quãn l 
các KCN Dng Nai gri, UBND phumg, xâ, thj trân giám sat ngix?ii lao dng tth 
ye dja phung trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thung xuyên báo cáo s lucing tang, giãm ngtthi 
hru trO tai  doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và ngtthi lao dng phái chju trách nhim truàc pháp 
1ut khi không thirc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dé xãy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thirc hin./ 

No7nhIn: 
- Cong ty TNHH Kyodo Printing (Vit Nam) (thc hin); 
- SO Y té, COng an tinh, LDLD tlnh 
- Bi thu, Chü tich UBND thành ph6 Biên HOa I 
- Dn CA KCN Bién HOa r 

(phoi hcip); 

- PhO TruOng ban phi,i trách (d chi duo); - 
- Các phong, Trung tAm (thirc hin); 

Website Ban QuAn I; 
- Luu: VT, QLLD. 
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/OGTY): SACH BANG K DI LAM HANG NGAY BANG PHIJ'ONG TIN CA NHAN 

'\ rcONG TY TNHH KYODO PRINTING (VIET NAM) 
• •/ '• 

1-19 ten nhn viên B phn Ngây sinh S CMND Dja ch thu*ng trá, noi sinh sang 

I 
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DO TAN PHAT — TUB 20/10/1989 276048159 72/3C, Khu Ph 3, Phtr&ng Tan Hôa, Tp,Bin Hôa, Tmnli Dng Nai. 

HOANG TRONG QU'NH TUB 12/10/1989 272038761 T 4, Khu ph 2, An Hôa, Bin Hôa, Dng Nai 
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DOAN VAN LAP TUB 24/05/1989 271986538 26/63C, KP8, Tam Hip, Biôn Hôa, D6ng Nai 

LE TI-Il CAM QC 01/01/1992 331690656 600/2/10, KP1, Trâng Dài, Biên Hàa, Dng Nai 

PHM NHU' HIEN TUB 07/07/1987 172379868 168/29/11, Khu ph 2, An Hôa, Bin flôa, D6ng Nai 

TRAN ml NGUYEN THAO -- QC 20/10/1984 271599223 D65, KP1, P.Biru Long, Biên Hôa, Dng Nai 

NGUYENDC HAL PRINT 27/11/1986 271860326 HIO/2133, KP7, P.Tân Phong, Biôn Hóa, Dng Nai 7 

GHI CHU:  

- Thco djnh k' 07 ngãy/In : Nhãn viôn có ten trong danh sách nay s ducic Phông HCNS cap nhât thông tin v màu viIng xanh nai sinh sang 

- Chi duc thrc hin vic di chuyên di lam hang ngây khi du7c s,r chap thun cüa Ca quan chüc nãng và Cong ty 

- Darn bào tuãn thu nghiôrn. và thi,rc hin theo cam kt các quy djnh phong chng djch bnh covid 

- Ca ithãn nhân vién phai báo cáo Ich trinh di chuyên : CHI DUOC  PHEP DI CHUYEN TO' NHA DI DEN CONG TY LAM VIC va Ngixcic Lai 

- Khi có các nguv co hoac  du hiu nghi ngä. hoc b nhi&n Covid. ngay lap trc thông báo clio Y th dla  phuang và Phông HCNS cüa Cong ty 

LIEN H: 
PHONG HCNS 0902.951.889 
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