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THÔNG BAO 
V/v cho ngirôri lao dng dang thrc hin các phirong an 03 tii ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Ni that Go Delta 
(KCN Long Khánh, TP .Long Khánh, tinh Ding Nai) 

Can cir K hoch s6 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic t&ng buOc phçic hôi các ho?t dng kinh té xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chOng djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
m1i; 

Can cü Van ban s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan tarn thi thrc hin các phwmg an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phi.wng an dã duçic phê duyt ti Van ban s 2760/KCNDN-Lf) 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chp thun cho 194/194 ngui lao dng dang thrc hin phung an 03 
t.i chô cüa doanh nghip di, ye hang ngây bang phi.rang tin cá nhãn chia thành 
6 dt (môi dqt cách nhau mt than). Ngithi lao dng duqc di, ye hang ngày dam 
bão phài khu vic vüng xanh tai  dja phuong, phãi duqc tiêm vãc xin It nht 01 
mQi (sau 14 ngay) ho.c dâ diêu trj khOi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày; có 
kêt qua xét nghim am tInh: 

+Dot 1:35 ngui,t'l 18% 
+ Dçit 2: 39 ngi.thi, t l 20% 
+ Dcit 3: 39 nguii, t l 20% 
+Dcit4: 39ngui,t'l20% 
+ Dat 5: 39 ngu?yi, t' lê 20% 
+ Dot 6: 03 ngithi, t 1 2 % 

2. Doanh nghip chju trách nhim to chirc cho nguäi lao dng di, ye hang 
ngày theo phuong an dâ dugc chap thun bang phwmg tin Ca nhân (xe 02 bánh 
hoac ô to dui 09 ch ngôi), dam bào an toàn khOng lay nhiêrn. Dông thi phài 
thirc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y té (néu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip vâ có thông báo vâi Ban Quán l các KCN Dông 
Nai dê quân 1. 

3. Yêu cAu nguôi lao dng khi di, v hang ngày bang phucmg tin cá nhân, 
phái thrc hin dung l trInh tr noi cu trü dCn doanh nghip va nguqc li; tuyt 
dôi không d'trng, d hoc ghé các khu vvc  khác khOng dung tuyên dung hoc 1 
trInh di chuyên.  
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4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngáy 25/9/2021 cüa UBND tinh hung dn tm th&i thrc 
hin các phiiong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phàng chng djch 
Covid- 19. Không cho ngu?ii lao dng ye dja phixang hoc don ngu?ñ lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông 9 cüa dja phiicing. 

5. Khi ngl'rng thrc hin phucing an 03 tai  ch6 phãi dixçc s1r chap thuQn cüa 
Ban Quãn 19 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thãnh phô ni có ngithi lao 
dng tth ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngithi lao dng trâ v dja 
phuang, phãi có kêt qua xét nghim bang phixong pháp RT-PCR am tInh (mk 
&in ho.c mâu gop)  trong thñ gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

7. T chiirc dua ngithi lao dng trâ v dja phucing bang phrnxng tin dua 
don tp trung. Trithng hgp doanh nghip to chirc cho ngi.thi lao dng tr& ye dja 
phmg bang phumg tin cá nhân thI phâi dam báo vic di chuyên duçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai  cho ngu?i lao dng trâ ye dja phucmg. 

8. Ngii?ii lao dng trâ v dja phuang phái khai báo vâi Trung tam t xa, 

phithng, thj trân noi cu trCi, t%r theo döi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Ca sà danh sách ngui lao dng trâ v dja phuang do Ban Quãn 19 
các KCN Dng Nai g1ri, UBND phithng, xã, thj trân giám sat nguii lao dng trâ 
ye da phucmg trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thi.thng xuyên báo cáo s luqng tang, giâm ngi.thi 
hru trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn 19 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thtr 3. 

10. Doanh nghip và ngui lao dng phâi chju trách nhim truóc pháp 
1ut khi không thic hin dy dü các quy djnh phOng chOng djch, dê xãy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán 19 các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thc hin./ 

NoinhIn: 
- Cong ty TNHH Ni thAt g Delta (thi,rc hin); 
- Sà Y tê, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu. ChU tjch UBND TP. Long Khánh; 
- CA P.SuOi Tre Va P. Binh Lc; 
- PhO Truâng ban phi,i trách (dé chi do); 
- Các phong, Trung tam (thic hin); 
- Website Ban Quàn l; 
- Luu: VT, QLLD. 
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