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THÔNG BAO 
A • A A S V/v Doanh nghiçp thirc hiçn phirong an cho ngiro'i lao dçng di, ye hang ngay 

cüa Cong ty TNHH Janisset Vit Nam 
(KCN Long Thành) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tmnh v vic 
tmg buâc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quc phông dam bão cong tác 
phOng, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hmnh mâi; 

Can dr Van bàn so 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tm thai thirc hin các phiicing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phOng chông djch Covid-19; 

Can c1r h so dang k cho ng.r&i lao dng di, v hang ngày bang phi.rong 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip thirc hin phuong an cho 03/43 ngithi 

lao dng (tth ngu&i lao dng luu trü ngoi tinh) di, ye hang ngày bang phuong 
tin cá nhãn. NguM lao dng duc di, ye hang ngày dam bâo phâi ô khu v1rc 
vüng xanh ti dja phi.rong, phâi duqc tiêm vc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) 
hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách thim t chrc cho ngi.thi lao dng di, v hang 
ngày theo phucing an dA duçic chap thun ba.ng phixong tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to duâi 09 chô ngoi), dam báo an toàn không lay nhim. Dông th&i phâi 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo kê hoch chü dng cüa doanh nghip và Co 
thông báo vài Ban Quán l các KCN Dông Nai dê quàn l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phài lam vic vâi UBND xã, phthng, thj trn 
noi ngi.thi lao dng cu trü, thông nhât vic di, ye cüa ngu?i lao dng dê UBND 
cap xA, phuing, thj trân k' Giây xác nhn di du&ng. Ngir?i lao dng khi di, ye 
hang ngày bang phuong tin cá nhân, phái thirc hin dung l trInh tir noi cu tth 
den doanh nghip và ngi.rçlc li; tuyt dôi không dirng, do hoc ghé các khu vijc 
khác không dung tuyên du&ng hoc l trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dü các ni dung tai  Ph.n III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hurâng dan tm thii th%rc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào Cong tad phOng chOng djch 
Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có ngir&i lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phài kIch hot ngay Phuong an phOng chông djch ti doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi do phOng chông djch thành phô, huyn; co quan y tê cap 
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huyn ncii doanh nghip dang hot dng vâ Ban Quán l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phâi drng ngay hoat d)ng cac chuyên, phân xrnng. . .có FO, chü 
dng thrc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngi.thi lao dng lam vic ti doanh nghip phái thirc hin dáng các quy 
djnh ye phông chông djch, tuan thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch dO báo cáo: Phâi thung xuyên báo cáo s lucng tang, giâm ngithi 
di, ye

, 
 hang ngày cho Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. Thi:rc hin chê dO báo 

cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thi'r 3. 

8. Doanh nghip và ngi.thi lao dng phái chju trách nhim tnrcc pháp 1ut 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xây ra lay lan 
djch bnh. 

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

Nyinhân: 
- Cong ty TNHH Janisset Vit Nam (thc hin); 
- Sà Y té, Cong an tinh, LOLD tinh 
- BI thtr, ChU tich  UBND huyn Long Thành 
- DOn CA KCN Long Thành 
- PhO Truông ban ph trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quân Iy; 
- Lru: VT, QLLD. 

  

KT. TRIf NG BAN 

} 
(phi hcip); 

Throng Thi Xuân Niro'ng 
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