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THÔNG BAO 
V/v b trI liru trü tii doanh nghip thyc hin các phirong an 03 ti ch 

cüa Cong ty TNHH Kajima Vit Nam 
(KCN Long Düc, huyn Long Thành, tinh Dng Nai) 

Can cr K hoch s6 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh v vic 
tlrng buâc phiic hôi các hot dng kinh texA hi, an ninh quôc phóng dam bão cong 
tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh mâi; 

Can cir Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hung dan tm th?i thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác 
phông chOng djch Covid- 19; 

Can cü h sa Thng k thirc hin các phtrcing an 03 tai  ch dam bão cong tác 
phông chông djch Covid-19 ti doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d ngh cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip thirc hin phixcng an sü dung các khu virc 

van phông, phông h9p, nhà kho, nhà xuàng, các khu vrc con trOng lam nai lixu trü 
cho 50 nguñ lao dng lam vic, an, a ti doanh nghip dam bâo hot dng san xuât 
kinh doanh và phOng chông djch Covid-19. 

2. Viêc b trI nguOri lao dng lam vic vâ km trü ti Cong ty phâi có cam kt 
dông thu.n cüa ngiiai lao dng và chü doanh nghip. Doanh nghip phãi to chIrc don 
ngixi lao dng vào khu vrc km trü bang phucing tin t.p trung, dam bão an toàn 
không lay nhiêm. 

3. Yêu cu doanh nghip chi btrI vào khu luu trO nhungnguai lao dng thuc 
khu virc v'tlng xanh và dâ duqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau, 14 ngày) hoc dã diêu 
tn khói bênh Covid- 19 trong vOng 180 ngày, có kêt qua am tInh lan 1 bang phwng 
pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thir 01 và ngày thi'r 03 bang phizang pháp 
RT-PCR (mâu &in hotc mâu gp 5 hoc mâu gp 10). 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Ph.n III cüa V.n bàn s 117 15/UBND-
KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huàng dn tam  thii thirc hin các phuong an 
san xut kinh doanh dam bâo cOng tác phOng chông djch Covid-19. Không cho nguai 
lao dng ye dja phucing hoc don nguäi lao dng vào doanh nghip khi chiia có sir 
dông cüa dja phi.rang. 

5. Khi ngmg thrc hin phixong an 03 tai  ch phâi &rcic sir chip thun cüa Ban 
Quân l các KCN DOng Nai và UBND huyn, thành phô ncli có ngu?i lao dng trâ 
ye. 
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6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ng.thi lao dng tth v dja phung, 
phãi có két qua xét nghim bang phung pháp RT-PCR am tInh (mu dn hoc mu 
gop) trong th&i gian 03 ngày kê tr ngày lay mu. 

7. T chüc thra ngu?i lao dng trâ v dja phung b&ng phung tin dua don 
tp trung. Tru&ng hçip doanh nghip to chrc cho ngu&i lao dng trà ye dja phrnmg 
bang phixcing tin cá nhân thi phâi dam bâo vic di chuyên duqc thrc hin an toàn, 
không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap Giây xác nhn 
vic di li cho ngu&i lao dng trô ye dja phucing. 

8. Ngithi lao dng tr& v dja phucrng phâi khai báo vói Trung tam Y t xã, 
phu&ng, thj tr.n ncvi cu trü, tir theo dOi sue khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm 
quy djnh 5K. 

Trên Co s& danh sách ngu&i lao dng tr& v dja phi.rcmg do Ban Quãn l các 
KCN Dông Nai gui, UBND phuOng, xã, thj trân giám sat ngu&i lao dng trâ ye dja 
phixong trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thung xuyen báo cáo s luqng tAng, giãrn ngithi luu 
trü ti doanh nghip cho Ban Quãn I các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo cáo 
kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thr 3. 

10. Doanh nghip và nguYi lao dng phâi chju trách nhim trixâc pháp lut khi 
khOng thixc hin day dü các quy djnh phOng chong djch, dé xây ra lay lan djch bnh. 

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

Noi nhin: 
- COng ty TNHH Kajima Vit Nam (thc hin); 
- Sà Y té, Cong an tinh, LDLD tinh 
- Bi thu, ChO tjch UBND huyn Long Thành 
- Dn CA KCN Long Thành 
- PhO Truàng ban ph trách (dé chi dao); 
- Cáo phOng, Trung tAm (thrc hin); 
- Website Ban QuAn 1; 
- Lu'u: VT, VPDD. ' l 
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