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UBND TINH DONG NM 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHtA VLT NAM 
Dc lap - Tr do - Hanh  phéc 

  

Ddng Nai, ngày C  - tháng 10 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thuân bt sung lao dng hru tró ti doanh nghiêp thirc hin 

câc phirong an 03 t3i ch cüa Cong ty TNIIH San xut Toàn cu Lixil Vit Nam 
(KCN Long Due, huyn Long Thành, tinh fMng Nai) 

Can cü K hoach  s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic tirng buóc phic hôi các boat  dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông dam bâo 
cong tác phông, chOng djch Covid-19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh mdi; 

Can cü Van bàn so 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hiràng dan tm th&i thirc hin các phircmg an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chOng djch Covid- 19; 

Can cü phizcmg an dã disçic phê duyt tai  Thông báo so 2943iTB-KCNDN 
ngày 08/9/2021 cüa Ban Quân l các KCN; 

Xét dê nghj bô sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh ng1iip bô sung 37 nguiM lao dng vào lam vic 

theo phucing an 03 t?i  chO  tai  doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh nghip sau 
khi bô sung là 830/1.454 ngui) dê duy trì boat  dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid- 19. 

2. Yêu câu Doanh nghip phái xét nghim lan 01 vào ngày dâu tiên bang 
phiwng phá test nhanh kháng nguyen, bô trI O vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim li lan 02 bang phi.rcing pháp RT-PCR trirâc kbi duxa vào san xuât. Chi bô 
trI vào khu km trü nhüng ngx&i lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dã duçic 
tiêm väc xin It nhât 01 mfli (sau 14 ngày) hoc dâ diêu tn khôi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngiii lao dng vào khu vrc km trü bang 
phucmg tin t.p trung, dam bào an toàn không lay nhiêm. 

3. Thic hin day dü các ni dung tai  Phân III cüa Van bàn so 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh hithng dn tam  th&i thirc hin các phtrang 
an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chông djch Covid-19. KhOng cho 
ngix?ñ lao dng ye dja phrnmg hoc dOn ngu&i lao dng vào doanh nghip khi chira 
có sr dOng cüa dja phung. 

4. Khi ngrng thirc hin phucing an 03 tai  chô phài duçic sr chap thun cüa 
Ban Quan l các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phô nci CO ngu&i lao 
dng tr& ye. * 

5. Doanh nghip thirc hin xét ngbim cho ngithi lao dng tr& ye dja 
phuong, phâi có kêt qua xét nghim bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mâu dcin 
hoc mâu p) trong thii gian 03 ngày kê ti'r ngày lay mâu. 

6. To chirc dua ngui lao dng tth ye dja phuang bang phi.rtngtin dua don 
tp trung. Tru?mg hqp doanh nghip to chirc cho ngu?ñ lao dng trô ye dja phuong 
bng phi.rcmg tin cá than thI phái dam bâo vic di chuyên &rçlc thiic hin an toàn, 
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không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp Giy xác nhn 
vic di laj cho ngu&i lao dng trà ye dja phucing. 

7. Ngu?ii lao dng trä v dja phucing phái khai báo vâi Trung tam Y t xa, 

phr&ng, thj Iran nth Cu trá, tr theo dôi süc khôe ti nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên c s& danh sách ngix?ñ lao dng tr& v dja phuang do Ban Quãn l các 
KCN Dông Nai giri, UBND phix&ng, xã, thj trân giám sat nguii lao dng tr& ye dja 
phucing trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phãi thuing xuyên báo cáo s krçing tAng, giám ngithi 
hiu trü ti doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Th%rc hin chê d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và nguii lao dng phái chju trách nhim trithc pháp 1u.t 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xãy ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thrc hin.Iu- 

Niii nhmn: 
- Cong t' TNHH San xut Toàn cAu Lixil Vit Nam (thrc hin); 
- Sâ Y t, COng an tinh, LDLD tinh - 
- BIthu, ChU tjch UBND huyn Long Thành (plj hcip); 
-DOnCAKCNLongThành - 
- Phó TruOng ban phi,i trách (da chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quan 1; 
- Liru: VT, QLLD. 
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