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THÔNG BAO 
V/v Doanh nghipthirchin phtro'ng an cho ngtrôi lao dng di, v hang ngày 

cua Cong ty Co phan Thiet b diçn Thibidi 
• A •A A (KCN Bien Hoa I, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can ci.'r K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tmg buc phiic hôi các hot dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mfii; 

Can cü Van ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hu&ng dan tarn thii thrc hin các phixmg an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü h sci dàng k cho ngi.räi lao dng di, v hang ngày bang phuong 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh ng1tip thrc hin phuong an cho 127/567 ngithi 

lao dng (trü ngtthi lao dng luu trü ngoi tinh) di, ye hang ngày bang phwing 
tin cá nhân. Ngithi lao dng duc di, ye hang ngày dam bão phãi khu virc 
vüng xanhtai dja phuong, phãi dirqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) 
hoc dã diêu trj khôi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày; có kêt qua xét nghim 
am tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngui lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dã dixqc chap thun bang phuong tin cá nhân (Xe 02 bánh 
hoc 0 tO duâi 09 ch ngoi), dam bâo an toàn không lay nhim. Dông thai phâi 
thirc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vi Ban Quãn 1 các KCN Dông 
Nai dê quail l. 

3. Yêu cu Doanh nghip phâi lam vic vi UBND xâ, phu&ng, thj trân 
ncii ngu?i lao dng cu trá, thông nhât vic di, ye cüa ngithi lao dng d UBND 
cap xâ, phi.thng, thj trân k Giây xác nhn di du?ng. Ngithi lao dng khi di, ye 
hang ngây bang phuong tin cá nhân, phãi thirc hin dung 1 trInh tir noi cu trü 
den doanh nghip và nguçic li; tuyt dôi không dung, do hoc ghé các khu V1TC 

khác không dung tuyên dumg hoc 1 trInh di chuyen. 

4. Thrc hin dy dü cac ni dung tai  Phn III cüa Van ban sé 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huàng dan tm thii thirc 
hin các phuong an san xu.t kinh doanh dam bão cong tác phOng chOng djch 
Covid- 19. 
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5. Ngay khi phát hin có ngithi lao &ng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phâi kIch hot ngay Phuang an phông chông djch ti doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi dao  phông chông djch thành phô, huyn; Co quan y té cap 

huyn noi doanh nghip dang hoat dng và Ban Quán l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phâi dung ngay hot dng các chuyên, phãn xixông. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngu?ñ lao dng lam vic tai  doanh nghip phái thirc hin ding các quy 
djnh ye phông chông djch, tuân thU yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cUa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phái thu&ng xuyên báo cáo s hrcmg tang, giàm ngithi 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn 1 các KCN DOng Nai. Thirc hin ché dt báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

8. Doanh nghip và ngthi lao dng phâi chju trách nhim truOc pháp lut 
khi không thirc hin day dU các quy djnh phông chông djch, dê xây ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biét, thrc hin.AU 

Noi nhIn: 
- Cong ty Co phAn Thit bj din Thibidi (thtc hin); 
- Sâ Y t Cong an tinh, LDLE) tinh 
- BI thtr, Chü tjch UBND thành phO Biên HOa 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Long Thành 
- BI thu, ChU tjch IJBND huyn Nhan Trch 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Thing Nhát (phOi hçip); 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Trang Born 
- BIthu, Chü tjch UBND huyn Vinh Ccru 
- Don CA KCN Biên HOa 
- PhO Truàng ban ph trach (dé chi do); 
- Các phông, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quãn ly"; 
- Luu: VT, QLLD. 
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