
UBND TINH DONG NAI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN QUAN LY Bc 1p  - Tv do - Hnh phóc 

CAC KHU CONG NGHIP  
S: 3 3 O /TB-KCNDN Dng Nai, ngày £9 ' tháng  4o  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrôi lao dng dang thrc hin các phirong an 03 tii ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Cong nghip Brother Sal Gôn 
S •A . A (KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoch s 111 02/KJ-1-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng buOc phc hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phOng 
dam báo cong tác phOng, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mOi; 

Can cir Van ban s 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hrnrng dan tarn th&i thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü phuong an cIA disçic phé duyt t?i  Thông báo s 35661TB-KCNDN 
ngày 02/10/2021 cüa Ban QuAn 1 các KCN, Thông báo so 4290/TB-LDTB)(H 
ngày 05/8/2021, so 4947/TB-LDTBXH ngãy 07/9/2021 và so 5641/TB-
LDTBXIH ngày 04/10/202 1 cüa Si Lao dng - Thuong binh và XA hi; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chip thun cho 532/3.116 nguii lao dng clang thirc hin phucing an 03 
ti chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân, chia lam 
05 dot: 

-Dçitl: 106ngu?i 

-Dçit2: 106 nguñ 

-Dçit3: 106 ngu?ñ 

-Dqt4: 106 ngu?i 

-Dçit5: 108 nguxi 

Ngi.thi lao dng duçic di, v hang ngày dam bâo phãi a khu virc vüng xanh 
ti dja phuong, phái duc tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc cIA diéu 
trj khOi bnh Covid-19 trong vóng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách thim t chtrc cho ngix?i lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dA di.rçic chap thun bang phuong tin cá nhân (xc 02 bánh 
hoc ô to duâi 09 ch ngoi), dAm bAo an toãn khOng lay nhiêrn. Dông th&i phAi 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoach 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vOi Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quAn 1. 

3. Ngixii lao dng khi di, v hAng ngày bng phuong tin CA nhân, phãi 
thirc hin dung l trInh tir noi cix tth den doanh nghip và nguvc 'ai;  tuyt dôi 
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không dmg,d hoc ghé các khu vrc khác không dUng tuyn dixng hoc l 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dU các ni dung tti PhAn III cUa Van bàn s 
117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh hixâng dn tm thñ thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho nguii lao dng ye dja phrcing hoc don ngix&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sir dông cUa dja phucmg. 

5. Khi ngi'rng thirc hin phuang an 03 ti ch phâi duçic sr chp thun cUa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii có ngr1i lao 
dng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngiii lao dng trô v dja 
phuong, phái cO két qua xét nghim bang phixang pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc mâu gop)  trong thai gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

7. T chUc dua ngu&i lao dng trâ v dja phuong b.ng phuong tin dua 
don tp trung. Trung hqp doanh nghip to chUc cho ngui lao dng trä ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhãn thI phâi dam báo vic di chuyên duqc th1rc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho nguii lao dng trô ye dja phuong. 

8. Nguäi lao dng trâ v dja phuong phâi khai báo vài Trung tam t xA, 
phu?ing, thj trân fbi cu trU, tir theo dOi sUc khOe ti nba 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co sâ danh sách nguO'i lao dng trâ v dja phuong do Ban Quân l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phung, xA, thj trân giám sat ngui lao dng trâ 
ye dja phuong trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thumg xuyên báo cáo s lucing tang, giàm ngi.thi 
luu trU tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thU 3. 

10. Doanh nghip và ngu?i lao dng phài chju trách thim truOc pháp 
lust khi không thirc hin day dU các quy djnh phOng ch6ng djch, dê xáy ra lay 

lan djch bnh. 
Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 

nghip biêt, thirc hin.A' 

Noi nhmn: 
- COng ty TNHH Cong nghip Brother Sài Gôn (thtrc hin); 
- Sâ Y t, Cong an tinh, LDLD tinh - 
- Bi thu, ChU tjch UBND thành ph6 Biên HOa

h h
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- Dn CA KCN Biên HOa j (p 1 

- Phó Trirâng ban phii trách (dé chi dao); 
- Các phong, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quán I; 
- Liru: VT, QLLD. 
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