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THÔNG BAO 

V/v b trI Itru trá ti doanh nghip thrc hin 
các phtroiig an 03 ti ch cüa Cong ty HHCN Kao Minh 

(KCN H Nai, huyn Trãng Born, tinh Dng Nai) 

Can cir K hoach s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng buâc phic hôi các boat dng kinh tê xa hOi,  an ninh quôc phOng 
dam bão cong tác phOng, chong djch Covid-19 t?i  tinh Dông Nai trong tInh hmnh 
mài; 

Can cir Van ban s 11715/UBND-KGVX ngây 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huàng dn t?m  thñ thirc hin cáe phixcmg an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phOng chông djch Covid-19; 

Can cr Bien bàn kim tra phwing an 03 tai  ch cUa Ban Quán 1 các Khu 
cong nghip Dông Nai ngày 07/10/2021 dOi vOi Cong ty HIIHCN Kao Minh. 

CAn c(r h so dang k thrc hin các phirong an 03 tai  ch dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19 tai  doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thuan cho Doanh nghip thirc hin phuong an sCr dimg các khu 

vrc vAn phOng, phOng h9p, nhà kho, nhà xuông, các khu vrc cOn trông lam noi 
km ti-u cho 20/40 nguii lao dng lam vic, An, O ti doanh nghip dam báo hoat 
dng san xuât kinh doanh và phOng chong djch Covid- 19. 

2. Vic b trI ngu&i lao dng lam vic và luu tri tai  COng ty phái cO cam 
két dông thuan  cüa ngui lao dng va chü doanh nghip. Doanh nghip phãi to 
churc don ngu?i lao dng vâo khu we kru trü bang phixang tin tap trung, dam 
báo an toàn không lay nhim. 

3. Yêu cAu doanh nghip chi b trI vào khu km trü nhttng ngithi lao dng 
thuOc khu we vüng xanh và dã duc tiêm vAc xin It nhât 01 mUi (sau 14 nga') 
hoc dä diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày, Co k& qua am tInh Ian 
1 bang phuong pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thi.'r 01 và ngày thir 03 
bang phi.rang pháp RT-PCR (mu don hoAc mu gOp  5 hoc mu gOp  10). 

4. Thirc hin dy dU các nOi  dung  tai  Phn III cüa VAn bàn so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh hixàng dn tam  thi thirc 
hin cite phucmg an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phOng chong dich 
Covid-19. Không cho ngu?i lao dng ye dja phuong hoc dOn ngui Lao dOng 
vâo doanh nghip khi chtra CO sr dong cUa dja phucing. 
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5. Khi ngrng thirc hin phwmg an 03 ti ch phái duçic sir chAp thu.n cüa 
Ban Quãn các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi CO nguii lao 
dng tr1 ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngtri lao dng trâ v da 
phwmg, phái cO kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hoc mâu gop)  trong thii gian 03 ngày kê tir ngày lay mu. 

7. T chüc dixa ngu?i lao dng trâ v dja phuong bang phuong tin dua 
don tp trung. Tri.thng hcip doanh nghip to chüc cho ngui lao dng tr& ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên duçc thrc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di 1?i  cho ngIthi lao dng trâ ye dja phi.rong. 

8. Ngui lao dng trâ v dja phuong phãi khai báo vài Trung tam Y t xâ, 
phu?ng, thj trân nai cu trü, tr theo dOi src khOe t?i  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co s& danh sách nguii lao dng trâ v dja phuong do Ban Quán l 
các KCN Dong Nai gri, UBND phuing, xä, thj trân giám sat nguà'i lao dng trô 
ye dja phuong trong thirc hin các biên pháp phOng chong djch. 

9. Ché dO báo cáo: Phãi thu&ng xuyên báo cáo s hrcing tang, giám nguYi 
hru tth tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê dO 
báo cáo kët qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngu?i lao dng phái chju trách nhim truâc pháp 
1ut khi không thijc hin dAy dü cac quy djnh phong chong djch, dê xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thuc hin./. 

No'! nh(ln: 
- Cong ty HHCN kao Minh (thrc hin); KT TRU'ONG BAN 
-SâYtè,COngantinh,LDLDtinh; 
- Bi thu, ChO tjch UBND huyn Tráng Born; (phi hqp); PHO TRU ONG BAN 
- Cong an huyn Trâng Born; 
- PhO Truông ban phi.i trách (d chi dao); 
- Các phong, Trung tam (thi.rc hin); 
- Website Ban Quán 1'; 
- Luu: VT, QLLD.
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