
UBND T!NH DONG NM CONG HOA xA HQI dHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

CAC KHU CONG NGHIP 
S& /TB-KCNDN DngNai, ngày O/7hang '(0  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngrôi lao dng dang thi,rc hin các phtrong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH HSpolytech. 
A A (KCN Nho'n Trich I, huyçn Nhoii Trich, tinh Bong Nai) 

Can c(r K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phiic hôi các hoat  dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phOng, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hinh 
mâi; 

CAn dr Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hrnrng dan tm th&i thrc hin các phinng an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

CAn c1r phucmg an dâ dxçic phê duyt ti Thông báo s 2682/TB-KCNDN 
ngày 18/8/2021 và Thông báo so 3244/TB-KCNDN-DN ngày 17/9/2021 cüa 
Ban Quán 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho 3 3/207 ngu?i lao dung dang thirc hin phiimg an 03 tai 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bAng phucmg tin dua don tp trung 
(tong so lao dng liru trü ti doanh nghip con lai  là 174/207 nguäi). Ngi.thi lao 
dng duçic di, ye hang ngày dam bão phâi a khu vrc vüng xanht.i dja phuxmg, 
phài di.rgc tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu tr khôi bnh 
Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th chüc cho ngithi lao dng di, v hang 
ngày theo phxcing an dã ducxc chap thun bang phuong tin dua don tp trung, 
dam bâo an toãn không lay nhiêrn. DOng th?yi phâi thirc hin xét nghim djnh k' 
theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoach chü dng cüa doanh nghip 
và có thông báo v&i Ban Quãn l các KCN DOng Nai dê quân 1. 

3. Doanh nghip phâi dam báo nguyen tAc trên mt phrnmg tin dua don 
chi cO ngix&i lao dng cüa mt doanh nghip; ngithi lao dng di xe nào vêxe do. 
Ngithi lao dng len Xe phâi do than nhit, không bô trI len xenguai có biêu hin 
sot; quãn l ch ngôi cO djnh trên Xe. Không di.rqc dirng, do, di vào nhftng nai 
khác dê ngui trên xe tiêp xüc vài ngixai ngoài; thirc hin khü khuân phirong 
tin sau môi chuyn di, ye. 

4. Thrc hin dy dU các ni dung tai  Ph.n III cüa VAn bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hu&ng dan tm thai thirc 
hin các phuong an san xut kinh doanh dam báo cOng tác phOng chOng djch 
Coyid-19. Không cho nguai lao dng ye dja phi.rong hoc don nguai lao dng 
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vào doanh nghip khi chua có sr ding cüa dja phuang. 
5. Khi ngirng thirc hin phucing an 03 ti ch phãi dixçic sir chp thun cüa 

Ban Quãn l các KCN Dông Nai va UBND huyn, thành phô nai có nguxi lao 
dng trô ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xétnghim cho nguii lao dng tr& v dja 
phixcmg, phâi có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mu 
dan hoc mâu gop)  trong thñ gian 03 ngày k tü ngày ly mu. 

7. T chüc &ra ngithi lao dng tr& v dja phxang b&ng phi.rang tin disa 
don tp trung. Tnr&ng hçip doanh nghip to chüc cho nguii lao dng trà ye dja 
phuang bang phuang tin cá nhân thi phái dam báo vic di chuyên duçic thrc 
hin an toãn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai  cho ngthi lao dng trô ye dja phixang. 

8. Ngithi lao dng trâ v dja phuang phái khai báo vsi Trung tam Y t xâ, 
phixng, thj trân nai cu trü, tr theo dôi süc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ca sâ danh sách ngu?i lao dng trà v dja phuang do Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai giri, UBND phu&ng, xà, thj trân giam sat ngrnYi lao dng trä 
v dja phucing trong thiic hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thix&ng xuyên báo cáo s hxçmg tang, giám ngu?,i 
hru trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo k& qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và ngithi lao dng phâi chju trách nhim truâc pháp 
1ut khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dé xây ra lay 
lan djch bnh. 

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

No'i nhcln: 
- Cong ty TNHH HSpolytech (thrc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LDLE) tinh; 
- BI thix, Chü tjch UBND huyn Nhcin Trach; 
- BI thix, Chü tjch UBND thành ph Bién HOa 
- BI thir, ChU tjch UBND huyn Long Thành; 
- D6n CA KCN Nhcm Trach; 
- PhO Truang ban ph trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quàn 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 

(ph8i hqp); 
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