
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUALN LY 

CAC ium CONG NGHIP 
S: 2jrFB-KCNDN 

CQNG HOA xA HO! CHJ NGBIA VIT NAM 
Oc lap —  Ttr do — Hnh phüc  

Dng Nai, ngày  OJ  tháng 10 nám 2021 

THÔNG BAO 

V/v b trI liru trü ti doanh nghip thirc hin các phirorng an 03 ti ch 
cüa Cong ty TNHH Crecirniento Industrial Vit Narn - Chi nhánh Bng Nai 

(KCN Ho Nai, huyçn Trãng Born, tinh Bong Nai) 

Can ci.'r K hoach s6 11 102/KH-UBND ngày 15/9/202 1 cUa UBND tinh 
ye vic tirng buàc phiic hOi các hoat dng kinh tê xä hOi,  an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh DOng Nai trong tInh hmnh 
mài; 

Can cir Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cUa UBND tinh 
huâng dn tm thi thirc hin các phwing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chong djch Covid- 19; 

CAn ctr Biên ban kim tra phucmg an 03 t?i  ch cüa Ban Quãn 1 các Khu 
cong nghip Dông Nai ngày 07/10/202 1 dôi vâi Cong ty TNHH Crecimiento 
Industrial Vit Nam - Chi nhánh Dông Nai; 

CAn cir h si dAng k thrc hin các phung an 03 ti ch dam báo Cong 
tác phông chông djch Covid- 19 t?i  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xet d nghj cia Doanh nghip: 

1. ChAp thun cho Doanh nghip thirc hin phixong an sü ding các khu 
vrc vAn phông, phông hQp, nhà kho, nha xu&ng, các khu vrc can trông lam ni 
km tr(i cho 60/100 nguii lao dng lam vic, An, a ti doanh nghip dam báo 
hoat dng san xuât kinh doanh và phông chong djch Covid- 19. 

2. Vic b trI nguai lao dng lam vic vâ kru trci ti Cong ty phãi có cam 
kêt dông thun cüa nguYi lao dng và chü doanh nghip. Doanh nghip phái tO 
chrc don nguari lao dng vào khu vrc km trü bang phung tin tp trung, dam 
bão an toàn khOng lay nhim. 

3. Yêu cu doanh nghip chi b trI vào khu km tri1 nh0ng ngui lao dng 
thuc khu vrc vüng xanh vã dâ duc tiêm vAc xin It nhât 01 rnüi (sau 14 nga') 
hoc da diu trj khOi bnh Covid- 19 trong vong 180 ngày, cO kêt qua am tInh lan 
1 bang phu(mg pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thir 01 và ngày thr 03 
bang phuong pháp RT-PCR (mu dn hoc mu gOp 5 hoc mu gOp  10). 

4. Thuc hin dy dü các nOi  dung  tai  Ph.n III cUa VAn bàn s 
117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tInh huâng dan tam  thai thirc 
hin các phucing an san xuât kinh doanh dam báo cOng tác phông chong djch 
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Covid- 19. Không cho ngixñ lao dông v dja phucng hoc don ngtrâi lao dng 
váo doanh nghip khi chua CO sr dông cüa dja phtxcmg. 

5. Khi ngrng thirc hin phwmg an 03 ti ch phãi ducic s chAp thun cüa 
Ban Quán l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thãnh phô ncii CO ngi.thi lao 
dng trô v. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngixii lao dng trâ v dja 
phuorng, phái cO kêt qua xét nghiêm bang phung pháp RT-PCR am tInh (mu 
dcm hoc mu gOp)  trong thyi gian 03 ngày kê tcr ngày lay mu. 

7. T chüc dua ngithi lao dng trâ v dja phi.rang bang phucmg tin dua 
don tp trung. Tri.rmg hcip doanh nghip to chrc cho ngui lao dng trâ ye dja 
phuang bang phuing tin cá nhân thI phái dam bão vic di chuyên duçc thigrc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di lai cho ngthi lao dOug  tr& ye dja phircing. 

8. Nguii lao dOng  tr& v dja phucing phái khai báo vâi Trung tam y t x, 
phu?mg, thj trân nii cu trü, tr theo dOi sirc khOe tai  nhà 07 ngây, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén co sâ danh sách ngui lao dng trâ v dja phuong do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gCri, UBND phumg, x, thj trân giám sat ngu?i lao dOng  trâ 
ye dja phuang trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch dO báo cáo: Phãi thinmg xuyên báo cáo s luçing thng, giãm ngu?ii 
liru trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và ngui lao dOng phái chju trách nhim tnthc pháp 
lut khi khOng thrc hin dAy dü các quy djnh phOng chông djch, dê xãy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc 

Noi nh2n: 
- COng ty TNHH Crecimiento Industrial Vit Nam (thirc hi4n); 
- Sà Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Bi thu, ChU tjch UBND huyn Trang Born; (pMi hcip); 
- COng an huyn Trang Born; 
- PhO Truông ban phv trách (de chi dao); 
- Các phông, Trung tam (thi,rc hin); 
- Website Ban Quán l; 
- Luu: VT, QLLD. 

g Thi Xuân Nirong 

KT. TRU'ONG BAN 
PHO TRLXNG BAN 
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