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Dng Nai, ngày O7háng  -1  näm 2021 

THONG BAO 
V/v chap thuãn bii sung lao dng hru trü ti doanh nghip thtrc hin 

các phu'ong an 03 ti ch cüa Cong ty CP San xut và thtro'ng mi Austdoor Min Nam 
(KCN Nhoii Tr,ch I, huyn Nhorn Trich, tinh IMng Nai) 

* Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tmg bu&c phic hôi các hoat dng kinh tê xA hOi,  an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van bn s 1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hiz&ng dan tam  th?ñ thirc hin các phixcing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can ci'r phuoTig an dã dirqc phê duyt tai  Thông báo s6 2968/TB-KCNDN 
ngày 08/9/202 1 cüa Ban Quân l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chp thun cho Doathnghip b sung them 13 nguii lao dng vào lam 

vic theo phucng an 03 t?i  chô  tai  doanh nghip (tong so lao dng tai  doanh 
nghip sau khi bô sung là 62/74 ng.thi) dê duy tn boat dng san xut, kinh 
doanh và phông chng djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phãi xét nghim ln 01 vào ngày du tiên b.ng 
phung pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vUng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim laj  lan 02 bang phwng pháp RT-PCR truâc khi dua vào san xuât. Chi 
bô trI vào khu km trü nhüng nguai lao dng thuc khu c vüng xanh va dâ 
dixqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) ho.c dã diêu trj khöi bnh 
Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thirc hin dy dü các ni dung tai  Phn III cüa Van ban s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hu&ng dan tam  thiM thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho nguYi lao dng ye dja phucmg hoc don ngui lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO s dOng cUa dja phucing. 

4. Khi ngüng thirc hin phuang an 03 tai  ch phâi dixçic sr chp thuQn cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii có ngu&i lao 
dng trô ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho nguai lao dng tr& v dja 
phucing, phâi có két qua xét nghim b.ng phuang pháp RT:PCR  am tmnh (mâu 
don hoc mu gop)  trong thii gian 03 ngày kê tir ngày lay mâu. 

6. T chüc dua ngu&i lao dng trô v dja phuong bng phucing tin dua 
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don t.p trung. Tnr&ng hçp doanh nghip th chüc cho ngr&i lao dng trô v dja 
phumg bang phuang tin cá nhân thi phái dam bâo vic di chuyên ducic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp 
Giây xác nh.n vic di l.i cho nguii lao dng trâ ye dja phuong. 

7. Nguii lao dng tth v dja phung phâi khai báo vài Trung tam Y t xã, 
phi.r?ng, thj trãri nai Cu tiui, tr theo dôi süc khOe ti nba 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên cc s& danh sách ngithi lao dng trä v dja phuing do Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phuông, xä, thj trân giám sat nguO'i lao dng tr& 
ye dja phucing trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phái thu0ng xuyên báo cáo s hrçing tang, giãm ngu&i 
luu trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Th%rc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip va ngu&i lao dng phái chju trách nhim truóc pháp lut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xây ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quân l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip bit, thrc hin.& 

NoinhIn: 
- Cong ty CF SX&TM Austdoor Mien Nam (thxc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tlnh, LDLD tlnh; 
- Bf thu, Chü tjch UBND huyn Nhon Trch; 
- Dn CA KCN huyn Nhorn Trach; 
- Phó Truâng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tAm (thi,rc hin); 
- Website Ban Quân I; 
-Luu:VT,QLLD. 

} 
(ph& hcp); 
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