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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1IT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hnh phñc 

Dng Nai, ngày 2f tháng't' nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng liru trñ ti doanh nghip thiyc hin 

các phirong an 03 ti chô cüa Cong ty TNIIH Air Manufacturing Innovation Vit Narn 
(KCN Giang Din, huyn Trãng Born, tinh EMng Nai) 

Can ctr Kê hoach so iii 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phic hôi các hoat dng kinh t xã hOi,  an ninh quc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dng Nai trong tInh hInh 
mOi; 

Can cir Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tInh 
hu'ng dan tam  thai thrc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phuang an dà duçc phê duyt t?i  Van ban s 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quân 1 các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 

1. Ch.p thun cho Doanh nghip hoán di 06 nguai lao dng vào lam vic 
theo phrnmg an 03 tai  chô  tai doanh nghip (bô sung 03 ngi.thi lao dng và cho 
ye 03 nguôi lao dng) dê duy trI hoat dng san xuât, kinh doanh và phông 
chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phái xét nghim l.n 01 vào ngày du tiên b&ng 
phuong pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vüng dm It nhât 03 ngày và xét 

nghim lai  lan 02 bAng phung pháp RT-PCR truOc khi dua vào san xuât. Chi 
bô tn vào khu km trü nhüng nguñ lao dng thuc khu virc vüng xanh và dA 
dugc tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dA diêu trj khôi bnh 
Covid- 19 trong vông 180 ngày. To chüc vic don nguai lao dng vào khu vrc 
hxu trü bAng phuang tin tp trung, dam bão an toàn không lay nhiêm. 

3. Thrc hin d.y dü các ni dung tai Phân III cüa Van bàn s 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huang dan tam  th&i thrc 
hin các phucmg an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chông djch 
Covid-19. Không cho nguai lao dng ye dja phwng hoc don nguai lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sir dông cüa dja phucing. 

4. Khi ngrng thrc hin phuong an 03 tai ch phãi duçic s1r chip thu.n cüa 
Ban Quàn l' các KCN Dng Nai và UBND huyn, thành phô ni có ngithi lao 
dQng tra ye. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho nguai lao dng trâ v dja 
phung, phài cO kêt qua xét nghim bang phung pháp RT:PCR am tInh (mâu 
dn hoc mu gop) trong thai gian 03 ngày k tü ngày lay mâu. 

S 26, Duèng 2A, KCN Biên Hôa II, thãnh ph Bién Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bqlkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gOV.Vfl  



g Thi Xuân Ntro'ng 

2 

dan hoc mu gop)  trong thai gian 03 ngày k ttr ngày 1y mu. 

6. T chrc di.ra ngi.râi lao dng trâ v dja phuang b.ng phxcing tin dua 
don tp trung. Trii&ng hqp doanh nghip t chüc cho ngui lao dng tr& v dja 
phuong bang phuang tin Ca nhân thi phái dam bâo vic di chuyên duqc thrc 
hin an toán, không lay nhim; và doanh nghip chu trách nhim trong vic cp 
Giây xác nhn vic di 'ai cho ngithi lao dng trâ ye da phuang. 

7. Ng.thi lao dng trâ v dja phiiang phãi khai báo vâi Trung tam t xä, 
phithng, thj trân ncñ cu trü, tr theo dOi sue khOe t.i nhá 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co si danh sách nguYi lao dng tr& v dja phuang do Ban Quán 1 
các KCN Dông Nai gri, UBND phung, xã, thj trân giám sat ngi.thi lao dung trâ 
ye dja phuung trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thuing xuyên báo cáo s hrcing tang, giám ngui 
luu trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim tht'r 3. 

9. Doanh nghip và ng.thi lao dng phâi chu trách nhim tnthc pháp lut 
khi không thrc hin day dU các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thrc hin./ 

Noinhin: 
- Cong ty TNHH Air Manufactoring Innovation VN (thtic hin); 
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu. ChO tich UBND huyn Trâng Born; . (p hap); 
- DOn CA KCN Giang DiOn; J 
- PhO Truang ban phi,i trách (dê chi dao); 
- Các phong, Trung tarn (thrc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Luu: VT, QLLD. 
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