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THÔNG BAO 
V/v chap thuân bii sung lao dng hru trü tai doanh nghip thirc hin 

các phirong an 03 ti ch cüa Cong ty TNIIffl Thuc an chän nuôi Hôa Phát 
(KCN Long Khanh, thanh pho Long Khanh, tinh Dong Nai) 

Can cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic ttrng buóc ph%lc hôi các hot dng kinh tê xã hOi,  an ninh quôc phông dam bâo 
cong tác phông, chông djch Covid-19 tti tinh Dông Nai trong tInh hInh mâi; 

Can cü Van bàn s 1 1715IUBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dan tm thai thrc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phuang an dã duçic phê duyt ti Thông báo s 2998/TB-KCNDN 
ngày 10/9/2021 cüa Ban Quán 1 các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cUa doanh nghip: 
1. Chp thun cho Doanh nghip b sung 10 ngix&i lao dng vào lam vic 

theo phucing an 03 ti chô ti doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip sau 
khi bô sung là 106/114 ngi.thi) dê duy trI hoat dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid- 19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phài xét nghim l.n 01 vào ngày du tiên b&ng 
phung phá test nhanh kháng nguyen, bô trI & vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim 1i lan 02 bang phucmg pháp RT-PCR tnrâc khi dixa vào san xuât. Chi bô 
tn vàokhu lint trü nhitng ngix&i lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dã ducic 
tiêm väc xin It nhât 01 miii (sau 14 ngày) hoc dã diêu frj khói bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngu&i lao dng vào khu vrc lint trñ bang 
phuong tin tp trung, dam bâo an toàn không lay nhiêm. 

3. Thiic hin dy dü các ni dung tai  Ph.n III cüa V bàn s 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huâng dk tm th&i thrc hin các phuing 
an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chông djch Covid-19. Không cho 
ngu&i lao dng ye dja phung hoc don ngu&i lao dng vào doanh nghip khi chixa 
có sir dông cüa dja phucing. 

4. Khi ngi'rng thc hin phuang an 03 ti ch phâi duçic sr chip thun cüa 
Ban Quân l các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phO nai có nguäi lao 
dng tr& ye. 

5. Doanh nghip th%rc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& v dja 
phuong, phãi có kêt qua xét nghim bang phucing pháp RT-PCR am tInh (mâu doTi 
hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày ke tir ngày lay mâu. 
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6. T chüc &ra nguii lao dng tr& v dja phixcmg bang phrnmg tin dua don 
tp trung. Trung hqp doanh nghip to chirc cho ngi.r&i lao dng tr& v dja phxng 
bang phmg tin cá nhân thI phâi dam bão vic di chuyên &rqc thirc hin an toãn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp Giy xác nhn 
vic di li cho ng.rñ lao dng tr& ye dja phucing. 

7. Ngithi lao dng tr& v dja phwmg phái khai báo v&i Trung tam Y t xA, 
phuing, thj trãn nth cu trü, tr theo dôi sue khOe tai  nhà 07 ngày, thc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên Co so danh sách ngtr?i lao dng trO v dja phuong do Ban Quân l các 
KCN Dông Nai gui, UBND phi.r&ng, xâ, thj trãn giám sat nguOi lao dng trO ye dja 
phuong trong thc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phãi thu&ng xuyên báo cáo s lucing thng, giãm nguOi 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

9. Doanh nghip và ngu&i lao dng phâi chju trách nhim truOc pháp lu,t 
khi không thrc hin dy dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay lan djch 
bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thrc hin./.&Lc 

Noinhin: 
- Cong ty TNHH Thüc an chan nuOi Hôa Phát (thrc hin); 
- Sà Y t, Cong an tinh, LDLD t1nh 
- BIthu, ChU tjch UBND TP. Long Khánh; (phi hçrp) 'UO'NG BAN 
-DônCAKCNLongKhanh; 
- PhO Trix&ng ban phi trách (dé chi dao); 
- Các phông, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Ltru: VT, QLLD. 

KT. TRUNG BAN 
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