
UBND TINH DONG NM 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
Si:  43  /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Ttr do - Hnh phuic 

Dng Nai, ngày  ci  tháng  40  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thyc hin phurong an cho ngirô'i lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Dong Ii Interlining 
A , (KCN Loteco, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Na.) 

Can ct'r K hoch s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng bithc phiic hôi các hot dng kinh tê xâ hi, an ninh quôc phông 
dam báo Cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 

Can cü VAn ban s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hróng dan tarn th&i thrc hin các phuorng an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

CAn cü h so dAng k cho ngixi lao dng di, v hang ngày b.ng phi.rang 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chp thu.n cho Doanh nghip thirc hin phuong an cho 24/92 ngithi 
lao dng (trü ngu?ii lao dng liru trü ngoi tinh) di, ye hang ngày bang phuong 
tin cá nhân. Ngi.thi lao dng duc di, ye hang ngày dam bâo phài ô khu virc 
vüng xanh tai  dja phuong, phãi thrgc tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) 
ho.c dA diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày; Co kêt qua xét nghim 
am tInh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngu&i lao dng di, v hang 
ngày theo phi.rang an dA di.rgc chap thun bang phuong tin cá nhãn (xe 02 bánh 
hoc ô to duài 09 chô ngôi), dam bão an toàn không lay nhiêrn. Dông thai phái 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y té (nêu co) và kê ho.ch 
chü dng cüa doanh ng1iip và có thông báo vâi Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai de quân 1. 

3. Ngu&i lao dng khi di, v hang ngày b&ng phuong tin cá nhân, phâi 
thirc hin dung 1 trInh tir flOi cu trO den doanh nghip và nguçic 1i; tuyt dôi 
không drng, d hoc ghé cac khu vrC khác không dung tuyên du&ng hoc 1 
trInh di chuyên. 

4. Thrc hin dy dU các ni dung ti Ph.n III cüa VAn bàn so 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cOa UBND tinh huàng dan tam  thñ thrc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch 
Covid- 19. 

5. Ngay khi phát hin CO ngisäi lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phái kich hoat  ngay Phwmg an phOng chông djch tai  doanh nghip và 
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báo ngay cho Ban chi dao  phông cMng djch thãnh ph& huyn; Co quan y t cp 
huyn nai doanh nghip dang hot dng và Ban Quán l Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái drng ngay hoat dng cac chuyén, phãn xithng. . . có FO, chU 
dng th1rc hin ngay vic each ly FO, truy vet F!, F2. 

6. Ngx?ii lao dng lam vic t?i  doanh nghip phâi th1rc hin dung các quy 
djnh ye phông chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghiêp. 

7. Ch d báo cáo: Phãi thi.thng xuyên báo cáo s luvng tang, giârn ngu?i 
di, ye hang ngày cho Ban Quán l các KCN DOng Nai. Thirc hin chê d báo 
cáo két qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

8. Doanh nghip và ngisñ lao dtng phãi chju trách nhim trithc pháp lut 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chông djch, dê xáy ra lay lan 
dich bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo cho Doanh 
nghip bitt, th1rc hin./p 

Noi nhcin: 
- Cong ty TNHH Dong II Interlining (thiic hin); 
- Sà Y tE, Cong an tinh, LDLf) tinh 
- Bi thu, Chü tjch UBND thành phô Biên Hôa 
- BI thu, ChO tich  UBND huyn Long Thành 
- Dn CA KCN Bin Hôa 
- PhO Truàng ban phi,i trách (dé chi do); 
- Cãc phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quan l; 
- Luu: VT, QLLD. 

 

(ph6i hçip); 

 

Dirong Th Xuân N.rong 
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