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THÔNG BAO 

V/v chp thun b sung lao dng hru trü ti doanh nghip thirc hin 
các phiro'ng an 03 ti ch cüa Cong ty TNIffl Leader Electric Appliance 

(KCN Song May, huyn Trãng Born, finh Dng Nai) 

Cn cü K hoch s 111021K}T-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng buâc phuc hôi the hoat dng kinh tê x hOi,  an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chong djch Covid- 19 t1i tinh Dông Nai trong tInh hinh 
mâi; 

Can eli Vn bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
huâng dan t?m  th&i th1rc hin các phirong an san xuât kinh doanh dam báo cOng 
tác phông chong djch Covid-19; 

Can cli phuong an dâ ducic phê duyt tai  Thông báo s 21 92/TB-KCNDN 
ngày 27/7/202 1 và Thông báo so 2994/TB-KCNDN ngày 09/9/202 1 cüa Ban 
Quãn 1 các KCN; 

Can cli Biên bàn kim tra phirong an 03 ti ch d6i vài Cong ty TNHH 
Leader Electric Appliance vào ngày 08/10/2021. 

Xét d nghj b sung lao dng cüa doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip b suns 25 ngui lao dng vào lam vic 

theo phirong an 03 t?i  chô ti doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip 
sau khi bô sung là 160/170 ngi.r&i) de duy tn hot dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid- 19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phãi xét nghim l.n 01 vào ngày d&u tiên b.ng 
phuong pháp test nhanh kháng nguyen, bô trI a vUng dm It nhãt 03 ngày Va xét 
nhim 'ai  lan 02 bang phirong pháp RT-PCR tnrc khi dim vào san xuât. Chi 
bô trI vào khu kru trü nhüng ngu&i lao dng thuc khu vijc vüng xanh và dã 
duçic tiêm vàc xin It nhât 01 mUi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj khôi bnh 
Covid- 19 trong vông 180 ngày. To chlrc vic don nguii lao dng vào khu virc 
kru trü bang phrnng tin tp trung, dam bào an toàn không lay nhiêm. 

3. Thrc hin dy dü the nOi  dung  t?i  PhAn III cUa Van bàn s6 
117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 elm UBND tinh hirâng dan tam  thii thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phOng chong djch 
Covid-19. Không cho ngu?ii lao dng ye dja phirong hoc don nguii lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sir dông elm dja phuong. 
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4. Khi ngüng thirc hin phung an 03 ti cM phái duçic su chAp thun cüa 
Ban Quan 1 các KCN Dong Nai và UBND huyn, thãnh phô ncii có nguñ Lao 
dng trr ye. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu1i lao dng tr1 v dja 
phmg, phãi có kêt qua xét nghim bng phiwng pháp RT-PCR am tInh (mu 
&Yn hoc mâu gOp)  trong thai gian 03 ngày ke tr ngày lay mu. 

6. T chüc dua ngtri lao dng trâ v dja phuang bang phuong tin &ra 
don tp trung. Trirmg hçip doanh nghip to chirc cho ngtthi lao dng trâ ye dja 
phucrng b.ng ph.wng tin cá nhan thI phái dam báo vic di chuyên &rçic thirc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di lai cho nguii lao dng trâ ye dja phirng. 

7. Ngtrtii lao dQng trâ v dja phixcingphãi khai báo vài Trung tam t xa, 
phixóng, thj trân nai cu trü, tir theo dOi sirc khOe t?i  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiem quy djnh 5K. 

Trên cci s& danh sách ngui lao dng trâ v dja phixorng do Ban Quãn l 
các KCN Dong Nai gi'ri, UBND phuing, xä, thj trân giám sat ngu?i lao dOng  tr1 
ye dja phrnmg trong thirc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch dO báo cáo: Phâi thuông xuyen báo cáo s krqng tang, giãm ngtrii 
kru trü tii doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thijc hin chê dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nglim thir 3. 

9. Doanh nghip và ngu?i lao dng phãi chju trách nhim truàc pháp 1ut 
khi không thirc 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 
nghiêp bit, thirc hin./. ,, 

Nyi nhIn: 
- COng ty TNHH Leader Electric Appliance (thi,rc hin); 
- Ss Y t, Cong an tinh, LDLD tinh 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Tráng Born; 
- Cong an huyn Trâng Born; 
- PhO Truo'ng ban phi,i trâch (d chi dao); 
- Các phOng, Trung tarn (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 
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KT. TRU'ONG BAN 
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crng Thj Xuân Ntroiig 
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