
UBND TIN}1 DONG NAT CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Ti4t' do - Hnh phüc 

CAC IUJU CONG NGHIP 
S6: 3 3  /TB-KCNDN Dcng Nai, ngày  Of  tháng  40  näm 2021 

THÔNG I3AO 
V/v cho ngirô'i lao dng dang thrc hin các phiro'ng an 01 cungdir?rng 02 dla  dim 

di, ye hang ngay cua Cong ty TNHH Olympus Viçt Nam 
A * A (KCN Long Thanh, huyçn Long Thanh, tinh Dong Nai) 

Cn cü K hoch s 111 02/KH-UBND ngây 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tmg buâc phic hôi các hoat dng kinh tê xA hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hixóng dan tarn thôi thrc hin các phuing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid:1 9; 

Can cü phi.rcing an dã duqc phé duyt tai  Thông báo s 2782/TB-KCNDN 
ngày 03/9/202 1 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho 17/570 ngu&i lao dng dang thirc hin phuang an 01 

cung &rng 02 dja diem cüa doanh nghip di, ye hang ngày bAng phuang tin 
dixa don t.p trung và 34/570 ngix&i lao dng dang thrc hin phuang an 01 cung 
du?mg 02 dja diem cüa doanh nghip di, ye hang ngày bAng phung tin Ca nhân 
(tong so lao dng phuong an 01 cung du&ng 02 dja diem ti doanh nghip con 
lai là 5 19/570 ngu&i). Ngir?ñ lao dng duçic di, ye hang ngày dam bâo phãi 6 
khu virc vIng xanhti dja phirng, phâi duqc tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 
14 ngày) hoc dA diêu trj khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chrc cho ngii?i lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dA duqc chap thun bang phiicing tin dua don tQ.p trung, 
và bang phuong tin cá nhãn (xe 02 bánh hoc ô to duâi 09 chô ngoi) dam bâo 
an toãn không lay nhiêm. Dông thii phai thirc hin xét nghim djnh k' theo quy 
djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoach  chü dng cüa doanh nghip và Co 
thông báo vói Ban Quàn l các KCN DOng Nai de quãn 1. 

3. Doanh nghip phâi dam bào nguyen tc trên mt phrnmg tin dira don 
chi có ngu&i lao dng cUa mt doanh nghip; Ngir&i lao dng len xe phâi do 
than nhit, không bô trI len xe ngi.r&i có bieu hin sot; KhOng duçic dirng, do, di 
vào nhftng nai khác de ngtthi trên xe tiêp xüc v&i ngui ngoài; thirc hin khi:r 
khuân phuong tin sau mi chuyen di, ye. Ngthi lao dng khi di, ye hang ngày 
b.ng phixong tin cá nhân, phãi thrc hin dung l trInh tr noi cu trü den doanh 
nghip và ngirçic lai;  tuyt dôi không dung, do hoc ghé các khu c khác không 
dung tuyên dung hoc l trInh di chuyên. 
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4. Thirc hin dy di các nOi dung ti Phn III cüa Van bàn s 
11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa LTBND tinh hii&ng dk tm thai thirc 
hin các phirang an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngi.thi lao dng ye dja phuang hoc don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chi.ra cO s11 dông cüa dja phixcing. 

5. Khi ngüng thirc hin phixong an 03 t.i ch phâi duçc sir chp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ni có ngithi lao 
dng tth ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngi.thi lao dng tr& v dja 
phirng, phâi có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong thi gian 03 ngày kê ti'r ngày lay mu. 

7. T chirc dua nguii lao dng trâ v dja phuong bng phuong tin dua 
don tp trung. Tru&ng hçip doanh nghip to chüc cho ngui lao dng trâ ye da 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phâi dam bào vic di chuyên dugc thirc 
hin an toàn, khOng lay nhim; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai  cho ngithi lao dng tth ye da phucing. 

8. Ngu?ii lao dung tr& v dja phuong phãi khai báo vâi Trung tam Y t xä, 
phu&ng, thj trân noi eli trii, tr theo dôi süc khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiem quy djnh 5K. 

Trên co si danh sách ngithi lao dng tr& v dja phuong do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phumg, xâ, thj trân giám sat ngu?i lao dng trâ 
ye dja phuong trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thuông xuyên báo cáo s luqng tang, giàm ngui 
luu ti-u tai  doanh nghip cho Ban Quàn 1" các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thi'r 3. 

10. Doanh nghip và nguñ lao dng phâi chju trách nhim trithc pháp 
lu.t khi khOng thirc hin dy dü các quy djnh phOng chOng djch, dê xây ra lay 
lan dich bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bi&, thrc hin./ 

Neii nkln: 
- Cong ty TNHH Olympus Vit Nam (thc hin); 
- SO Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thir, ChO tjch UBND huyn Long Thãnh; 
- Bi thu, ChO tich  UBND huyn Cth-n Ms'; (phoi hçp), 

- BI thu, ChO tjch UBND huyn Trãng Born; -' 
- BI thu, Chü tjth UBND TP. Biên HOa 
- UBND TP. Ho Chi Minh; 
- DOn CA KCN Long Thành; 
- PhO TruOng ban phi trách (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quân l; 
- Luu: VT, QLLD. 
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