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THÔNG BAO 
V/v chap thuân bti sung lao dông hru trñ ti doanh nghip thirc hin 

các phiro'ng an 03 tai ch cüa Cong ty TNBII Kotop Vina 
(KCN Tam Phmvc, phtrô'ng Tam Phithc, tinh Dng Nai) 

Can ci'r K hoach  s 111021KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic ti'rng bixâc phic hi các ho.t dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid-19 t?i  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

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

Can cü phuxing an dã duçc phé duyt t?i  Thông báo s 2803/TB-KCNDN 
ngày 04/9/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. Chp thun cho Doanh nghip b sung 73 ngixäi lao dng vào lam vic 
theo ph'irmg an 03 ti chô ti doanhnghip (tong so lao dng t.i doanh nghip 
sau khi bô sung là 200/863 nguii) dê duy trI hot dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phâi xét nghim lAn 01 vào ngày dAn tiên bang 
phiiang pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI ô vüng dm It nhât 03 ngày và xét 
nghim lai  lan 02 bang phixcing pháp RT-PCR tnrâc 'khi dua vào san xuât. Chi 
bô trI vào khu lint ti-u nMng ng1iii lao dng thuc khu vrc vüng xanh và dã 
duçic tiêm vàc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngày) hoc dã diêu tn khOi bnh 
Covid- 19 trong vông 180 ngày. To chirc vic don ngithi lao dng vào khu vrc 
lixu tr(i bang phtrang tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhiêm. 

3. Thirc hin dAy dü các ni dung ti PhAn III cüa Van bàn s 
11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh h'uàng dn tm thOi thirc 
hin các phung an san xuât kinh doanh dam bâo Cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho ngithi lao dng ye dja phiicing hoc don nguYi lao dng 
vào doanh nghip khi chixa có sir dông cüa dja phucing. 

4. Khi ngüng thrc hin phuong an 03 tai  ch phâi duc sir chAp thun cüa 
Ban Quàn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phO ncii có ngu&i lao 
dng trô v. 

5. Doanh nghip thiic hin xét nghim cho nguM lao dng tr& v dja 
phuorng, phãi có kêt qua xét nghim bang phirong pháp RT-.PCR am tInh (mâu 
dcin hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 
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6. T chirc dua ngixñ lao dng tr& v dja phixcrng b.ng phuong tin dtra 
don tp trung. Trix&ng hçp doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng trâ ye dja 
phuang bang phixcing tin Ca nhân thI phâi dam bâo vic di chuyên ducic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách thim trong vic cp 
Giây xác nhn vic di iai cho ngu&i lao dng trä v dja phixang. 

7. Nguñ lao dng trâ v dja phrnmg phâi khai báo vài Trung tam Y té xâ, 
phuäng, thj trân ncii cu trü, tr theo dôi sue khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
ngliiêm quy djnh 5K. 

Trên Ca sà danh sách nguôi lao dng trâ v dja phuang do Ban Quân l 
các KCN Dông Nai g1ri, UBND phuting, xã, thj trân giám sat nguOri lao dng trà 
ye dja phuang trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thu&ng xuyên báo cáo s luçmg tang, giâm ngu&i 
luu tr(i 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 vá ngtrii lao dng phâi chju trách nhim truâc pháp lust 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dé xây ra lay lan 
dich bnh. 

Ban Quán l các Khu cOng nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghiêp biêt, thixc hiên./. 

Niinhmn: 
• Cong ty TNHH Kotop Vina (thrc hin); 
- SO Y té Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChU tjch UBND TP. Bién HOa; , c km T ' U'(ING BAN 
- Cong an TP. Biên HOa; (phøi hcp); 

- Den CA KCN Biên HOa; 
- Phó TruOng ban (dê ph& hcip chi duo); 
- Các phOng, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 

KT. TRLOG BAN 
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