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Dng Nai, ngày O/—tháng nám 2021 

THÔNG BAO 

V/v b6 trI liru trü ti doanh nghip thtrc hin các phirong an 03 ti ch 
cüa Cong ty TNHH Mabuchi Motor Vit Nam 

(KCN Biên Hôa II và KCN Amata, thành ph Biên Höa, tinh IMng Nai) 

Can cir K hoach s 11 1021K11-UBND ngày 15/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phiic hôi các hoat dng kinh tê xã hOi,  an ninh quôc phàng 
dam bão cong tác phông, chong dch Covid-19 t?i  tinh Dông Nai trong tinh hInh 
mcii; 

Cn cir Van ban s6 1 1715/UBND-KG\TX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hrning dan t?m  thii thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chong djch Covid-19; 

Can cr phtrng an da duçic phê duyt t?i  Thông báo s 3089/TB-KCNDN 
ngày 13/9/2021 cüa Ban Quãn l các Khu cOng nghip DOng Nai; 

CAn ci'r Biên ban kim tra phtrcmg an 03 tai  ch d6i vâi COng ty TNHH 
Mabuchi Motor Vit Nam ngày 28/9/2021 và bô sung phixng an vn chuyên 
ngày 04/10/202 1 cüa Cong ty; 

Can cr h sci dang k thirc hin các phucmg an 03 tai  ch dam bão cOng 
tác phóng chong djch Covid-19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cta Doanh nghip: 
1. Chp thun cho Doanh nghip thirc hin phwing an sir dvng  các khu 

virc vAn phông, phông hQp, nhà kho, nhà xuâng, các khu virc can trông lam ncii 
luu tth cho 827/3.84 1 ngix?i lao dng lam vic, an, a tai  doanh nghip dam báo 
hoat dng san xuât kinh doanh và phOng chOng djch Covid-19; trong do, 527 
ngutYi lao dng liru trü tai  nhà may KCN Biên HOa II vã 300 ngtrYi lao dng km 
trO t?i  nhà may KCN Amata; 

Vic di chuyn gi1ia 02 dja dim bang phung tin xe butt cüa COng ty 
dua don hang ngày, trên 01 cung duing tü KCN Amata qua Xa l Ha Ni vào 
KCN Biên HOa II và nguçc iai,  vic vn chuyên phãi bão dam toàn phOng chong 
djch theo quy dinh. 

2. Vic b trI ngui lao dng lam vic và liru trci tai  Cong ty phãi CO cam 
kêt dông thun cüa nguii lao dng và chü doanh ngbip. Doanh nghip phài to 
chi'rc don nguii lao dng vao khu vrc kru trü bang phucing tin tp trung, dam 
bão an toãn khOng lay nhim. 

3. Yêu cau doanh nghip chi b tn vào khu kru trü nhUng ngu&i lao dng 
thuc khu virc vüng xanh vâ d duçrc tiêm vc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngày) 
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hoc dã diu frj khói bnh Covid- 19 trong vông 180 ngãy, có k& qua am tInh Ian 
1 bang phuong pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thu 01 và ngãy thir 03 
bang phuong pháp RT-PCR (mâu don hoc mâu gp 5 hoc mâu gp 10). 

4. Thrc hin day dU các nOi dung ti Phan III cUa VAn ban s 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hurng dn tm thii thc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chng djch 
Covid- 19. Không cho nglr&i lao dng ye dja phuong hoc don ngri lao dOng 
vào doanh nghip khi chua có sir dông cüa dja phirorng. 

5. Khi ngi'rng thirc hin phuong an 03 t?i  ch phái ducrc s1r chap thun cUa 
Ban Quan 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi có ngithi lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngri lao dng trâ v dja 
phixong, phái có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoe mau gOp)  trong thai gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

7. T chiic &ra ngxi lao dng tr& v dja phuong bang phuong tin dua 
don tp trung. Trtthng hp doanh nghip to chirc cho ngithi lao dng trâ ye dja 
phirong bang phuong tin cá nhan thI phãi dam báo vic di chuyên dircic thirc 
hin an toãn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ngu?i lao diig tr& ye dja phi.wng. 

8. Ngtri lao dng trOr v dja phi.rong phái khai báo vâi Trung tam y th xã, 
phu?ing, thj trân noi Cu tr(, tir theo dOi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiem quy djnh 5K. 

Trên co sâ danh sách nguôri lao dng trO v dja phircing do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai glri, UBND phu?ng, xA, thj trân giám sat ngtri lao dng trâ 
ye dja phucng trong thrc hin các bin pháp phông chông dch. 

9. Ch dO báo cáo: Phái thix&ng xuyen báo cáo s krçmg tAng, giám ngui 
km trü ti doanh nghip cho Ban Quãn I các KCN Dông Nai. Thixc hin ché dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và nguii lao dng phái chju trách nhim tnràc pháp 
lust khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chong djch, dê xay ra lay 
lan djch bnh. 

Thông báo nay diu chinh Dim 1 Thông báo s 3089/TB-KCNDN 
ngày 13/9/202 1 cüa Ban Quãn 1 các Khu cong nghip Dông Nai. 

Ban Quãn l các Khu cOng nghip Dong Nai thông báo cho Doanh 
nghip bi&, thirc hin./1 / 
Ntlinht2n: — ' UcYNG BAN 
- Cong t' TNHH Mabuchi Motor Vit Nam (thxc hin);

,,.-w p • '"\ ING BAN - Sâ Y te, COng an flnh, LDLE) tnh 1 
- BI thu, ChO tjch UBND TP Biên HOa ?- (ph6i hqp); 
-DnCAKCNBiênHOa J 
- PhO lruOng ban phi,i trách (dO chi dao); 
- Cáo phOng, Trung tOrn (thc hi4n); - 
- Website Ban Quan 1; 
- Luu: VT, QLLD. - 

Dirong Th Xuân Nirong 
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