
UBND TiNH DONG NAT 
BAN QUAN L 

cAc M CONG NGHIP 
S/3O  iTB-KCNDN 

CQNG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Dc 1p - Tv do - Hanh phñc 

Dông Nai, ngày 07 7hang  40  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v b6 tn Itru trü ti doanh nghip thirc hin 

các phrong an 03 ti ch cüa Cong ty TNHH Quôc t Med mo 
(KCNAmata, thãnh ph Biên Hoà, tinh fMng Nai) 

CAn cü K hoich s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
v vic trng buàc phc hôi các boat dng kinh tê x h)i, an ninh quôc phông 
dam bão Cong tác phông, chOng djch Covid-19 tai  tinh Dong Nai trong t'mh hinh 
mâi; 

Cn cü Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dan t?m  thii thirc hin các phing an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chOng djch Covid-19; 

CAn cir Biên bàn kim tra phi.wng an 03 tai  ch d& vâi Cong ty TNHH 
Quoc tê Medino vao ngày 28/9/2021 và Báo cáo khAc phiic cüa Cong ty ngày 
05/10/2021; 

CAn cir h s dAng k thirc hin các phung an 03 tai  ch dam báo Cong 
tác phông chong dlch  Covid-19  tai  doanh nghip cCia Cong ty; 

Xét d nghj cia Doanh nghip: 

1. Chap thun Cho Doanh nghip thirc hin phucmg an s diing CáC khu 
VirC vAn phông, phông hçp, nhà kho, nhà x.uâng, các khu vrc con trOng lam ncii 
ltru trü cho 23/31 ngu?i lao dng lam vic, An, O ti doanh nghip dam bão hoat 
dng san xuât kinh doanh và phOng chông djCh Covid-19. 

2. Vic b6 tn nguOri Lao dng lam vic và km trü tai  Cong ty phãi có cam 
kêt dOng thun cüa ngrYi lao dng và chü doanh nghip. Doanh nghip phãi to 
chi'rc don nguii lao dng vão khu virc luu ti-u bang phuang tin tp trung, dam 
báo an toàn không lay nhim. 

3. Yêu cAu doanh nghip chi b trI vao khu liru trü nhctng ngu1i lao dng 
thuOc khu vrc vUng xanh và dA duçic tiêm vAc xin It nhât 01 rnüi (sau 14 ngày) 
hoc da dieu trj khOi bnh Covid- 19 trong yang 180 ngày, cO két qua am tInh Lan 
1 bang phi.rcmg pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thir 01 và ngày thir 03 
bang phung pháp RT-PCR (mu &m hoc mu gp 5 hoc mu gp 10). 

4. Thirc hin dÀy dü các ni dung tai  PhÀn III cüa VAn bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh hi.rOng dan tam  th?i thirc 
hin cac phi.rorng  an san xuÀt kinh doanh dam báo cOng tác phOng chOng djch 
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Covid- 19. Không cho ngu&i lao dng v dja phuxxng hoc don ngui lao dng 
vào doanh nghip khi chixa cO sir dông cüa dja phwng. 

5. Khi ngrng thrc hin phxcing an 03 ti ch phái duçYc sr chAp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thanh phô nci cO ngii?i lao 
dc)ng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho nguii lao dng trô v dja 
phtnng, phái có két qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
dcm hoc mu gop)  trong thOi gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

7. T chi'rc dua ngix?i lao dng tth v dja phixcing bang phwng tin dim 
don $p trung. Tru&ng hcp doanh nghip to chirc cho ngiii lao dng trâ ye da 
phtrng bang phi.rorng tin cá nhan thi phái dam báo vic di chuyên duçic thuc 
hin an toàn, không lay nhim; vâ doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho nguôi lao dông trô ye dja phumg. 

8. Ngui lao dng trO v dja phuangphái khai báo vâi Trung thm Y th xä, 
phuing, thj trãn ncxi cu trü, tix theo dOi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiem quy djnh 5K. 

Trên ca sâ danh sách ngui lao dng trâ v dja phuong do Ban Quãn l 
các KCN Dng Nai gt'ri, UBND phung, xA, thj trán giám sat ngixi lao dng trâ 
ye dja phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chong djch. 

9. Ché dO báo cáo: Phãi thix?mg xuyên báo cáo so hing tang, giám ngui 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thc hin chê dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau Ian xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngir&i lao dng phãi chju trách nhiOm  tnrâc pháp 
1ut khi không thrc hien day dU các quy djnh phông chông djch, dê xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip fMng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thuc hin./. 

(phói hccp); 

Noi nhn: 
- Cong t' TNHH Quóc té Medino (thic hien); 
- S Y te, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChU tjch UBND TP. Bin Hôa 
- Den CA KCN Biên HOa; 
- PhO Truàng ban phi,i trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thirc hin); 
- Website Ban Quán I; 
- Luu: VT, QLLD. 

KT. TRU'(ING BAN 
PHO TRIS(1NG BAN 
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