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Dng Nai, ngày  Of  tháng  .fO  nãm 2021 

THÔNG BAO 
A A •A V/v chap thun bo sung lao d9ng liru tru tu doanh nghiçp thirc hiçn 

các phtro'ng an 03 ti ch cua Cong ty TNHH Neumann Gruppe YN 
(KCN An Phwrc, huyçn Long Thanh, t.nh Bong Nai) 

Can cü K ho?ch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh v 
vic tüng biiâc phiic hôi các hoat dng kinh té xä hi, an ninh quôc phông dam bào 
cong tác phông, chong djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh mài; 

Can cir Van bàn s 117 15/UBND-KG\TX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huâng dan tm th?ñ thirc hin các phung an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

C cr phuang an dã thrqc phê duyt ti Thông báo 169 1/TB-KCNDN ngày 
21/7/2021 và so 2464/TB-KCNDN ngày 30/7/202 1 và so 3002/TB-KCNDN ngày 
10/9/202 1 cüa Ban Quãn 19 các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chap thun cho Doanh nghip b sung 05 ngthi lao dng vào lam vic 

theo phirng an 03 tai  chô ti doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip sau 
khi bô sung là 50/124 ngrnñ) dê duy tn hot dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid- 19 (dInh kern danh sách ho sung). 

2. Yêu cu Doanh nghip phãi xét nghim ln 01 vào ngày d.0 tiên b&ng 
phung phá test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It nhât 03 ngay và xét 
nghim li lan 02 bang phtwng pháp RT-PCR truOc khi dua vào san xuât. Chi bô 
trI vào khu km trti nhftng ngithi lao dng thuc khu v1rc vüng xanh và dâ duçic 
tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khOi bnh Covid-19 
trong vông 180 ngày. To chüc vic don ngu&i lao dng vào khu vrc hru trü bang 
phucing tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhiêm. 

3. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn sé 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hithng dn tm thyi th%rc hin các phuong 
an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phOng chông djch Covid-19. Không cho 
nguñ lao dng ye dja phixang hoc don ngithi lao dng vào doanh nghip khi chixa 
cO sir dông 9 cüa dja phuang. 

4. Khi ngüng thrc hin phung an 03 ti ch phâi duqc sir chip thun cüa 
Ban Quãn 19 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai CO ngithi lao 
dng trâ ye. 
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5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngix&i lao dng tth v dja 
phuang, phâi có két qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu dan 
hoc mâu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê tü ngày lay mu. 

6. T chüc di.ra nguii lao dung trâ v dja phuang bAng phucng tin dua don 
tp trung. Tnr&ng hçip doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng trà ye dja phiwng 
bang phuang tin cá nhãn thl phãi dam báo vic di chuyên duçic thrc hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di li cho ngixii lao dng trô ye dja phuang. 

7. Ngixäi lao dng trâ v dja phuxmg phâi khai báo vâi Trung tam Y t xA, 
phu?yng, thj fran nai cu trü, tii theo dôi süc khOe t?i  nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trén ca sâ danh sách nguôi lao dng tr& v dja phucmg do Ban Quân l các 
KCN Dông Nai gCri, UBND phuàng, xA, thj trângiám sat ngithi lao dng trO ye dja 
phuang trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thu?mg xuyên báo cáo s' hrçmg tang, giãm ngu&i 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngu&i lao dng phái chju trách nhim truâc pháp lust 

khi không thirc hin day dü cac quy djnh phOng chong djch, dé xây ra lay Ian djch 
bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo cho doanh nghip 
biêt, thrc hin.I.p. 
Noi nhn: 
- Cong ty ThHH Neumann Gruppe VN (thçrc hin); 
- S Y t, COng an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChO tjch UBND Long Thành 
- DOn CA KCN Long Thành. 
- PhO TnrOng ban phi trách (d chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thi.ic hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
-Luu:VT,VPDD. 

Diro'ng Th1 Xuân Niro'ng 



TNHH NEUMANN GRUPPE VI1T NAM 
CONG c.ii

TtH 
* (NEUMANN GRUPPE DANH SACH NGU1I LAO BONG DTJ KIEN THVC HJN 03 TI cuO 

',"q HQ VA TN S6 
CMNDICCCD 

No'i cir trü Vüngxanh 
(dnk du X) 

DA tiêm vc 
un mAl 1 

each day 14 
ngiy 

BA bj nhi&n 
Cowd-19 vl 
diu tij khôi 
trOngvông 

180 ngày (ñu 
có) 

Khu ph6Mp Phng/xa HuyntThânh 
ph 

01 Nguyn Minh Hoang 272628828 Khu 15 Long Dirc Long Thành x x 
02 L VTnh K 092096000883 Khu 13 Long Dác Long Thành x x 
03 L Hoãng Vjnh 365928876 Khu 13 Long D(rc Long Thành x x 
04 Hunh Van Lung 365755018 Khu 13 Long D(rc Long Thânh x x 

— 

05 L Hoàng Phucing 366035712 - Ap I An Phiiàc Long Thành x x 
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