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Dng Nai, ngày  Oj  tháng 10 nám 2021 

THONG BAO 

V/v b trI hru trü ti doanh nghip thirc hin 
các phtrorng an 03 ti ch cüa Cong ty TNHH San xut Kim 1oii Yu Cheng 

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

Can cir K hoch s 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng buàc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phOng 
dam bão Cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tlnh hInh 
mâi; 

Can cü Van ban s6 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh 
huàng dan tm thii thirc hin các phixmg an san xuât kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid- 19; 

Can cir Biên ban kim tra phuang an 03 tai  ch d& vâi Cong ty TNHH 
San xuât Kim 1oi Yu Cheng vào ngày 08/10/2021. 

Can ct h sci clang k3 thirc hin các phi.rcing an 03 t?i  ch dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19 ti doanh nghip cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip thrc hin phi.rang an sfi dmg các khu 

vrc van phông, phông hçp, nhà kho, nhà xuâng, các khu vrc con trông lam nai 
hru trü cho 142/150 ngu&i lao dng lam vic, an, ô ti doanh nghip dam bão 
hoat dng san xuât kinh doanh và phOng chOng djch Covid-19. 

2. Vic b trI ngui lao dng lam vic và luu trci tai  COng ty phái có cam 
két dông thun cüa ng.ri lao dng va chU doanh nghip. Doanh nghip phâi to 
chi'rc don nguYi lao dng vào khu vrc liru tri bang phi.rmg tin tp trung, dam 
báo an toàn không lay nhim. 

3. Yêu cu doanh nghip chi b6 trI vào khu luu trü nh'Qng ngi.r&i lao dng 
thuOc khu vrc vUng xanh và dA ducic tiêm vàc xin It nhât 01 miii (sau 14 nga') 
hoc d diêu trj khói bnh Covid-19 trong yang 180 ngày, có kêt qua am tInh lan 
1 bang phuang pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thr 01 và ngày thir 03 
bang phuorng pháp RT-PCR (mu dan hoc mu gOp  5 hoAc mâu gOp  10). 

4. Thrc hin dy dii các nOi  dung  t?i  Ph.n III ciia van ban so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 ciia UBND tinh huâng dan t?m  thM thirc 
hin cac phuang an san xuât kinh doanh dam bão cOng tác phang chOng djch 
Covid- 19. Không cho ngli&i lao dng ye dja phixong hoc don ngiri lao dOng 
vão doanh nghip khi chua cO sir cong ' ciia dja phucing. 
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5. Khi ngiing thirc hin phucing an 03 ti ch phái ducic sr chip thun cüa 
Ban Quán l các KCN Dông Nai vã UBND huyn, thành phô ncii có nguii lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghiêp thirc hin xét nghim cho ngui lao dng trâ v dja 
phtnmg, phái có kêt qua xét nghim bAng phi.nmg pháp RT-PCR am tInh (mâu 
dcin hoc mu gop)  trong thñ gian 03 ngây kê tü ngày lay mâu. 

7. T chirc dua nguàri lao dng trâ v dja phrnng bang phuong tin dua 
don t.p trung. Tru&ng hqp doanh nghip to chirc cho ngui lao dng trâ ye dja 
phucmg bang phtrcrng tin cá than thI phãi dam bão vic di chuyên duçic thc 
hin an toãn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di 1i cho ngui lao dng trâ ye dja phucmg. 

8. Nguñ lao dng trô v dja phircmg phái khai báo vài Trung thin Y th xâ, 
phtrng, thj trân noi cu trü, t1r theo dOi sirc khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên ci so danh sách ngu&i lao dng trO v dja phung do Ban Quân l 
các KCN Dong Nai gi'ri, UBND phiRmg, xã, thj trân giám sat nguOi lao dng trO 
ye dja phixng trong thirc hin các bin pháp phông chong djch. 

9. Ch dO báo cáo: Phài thtthng xuyên báo cáo s luçing tAng, giám ngixOi 
liru tth ti doath nghip cho Ban Quãn 1 các KCN DOng Nai. Thrc hin chê dO 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ng.ri lao dng phái chju trách nhimtruOc pháp 
lut khi không thrc hin day dü cac quy djth phông chông djch, d xáy ra lay 
lan djch beth. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin./.1  

J v 

Noi nhçIn: 
- Cong ty TNHH San xuát Kim Loai Yu Chen (thc hin); 
-SOYtê,COngantinh,LDLDtinh; 1 
- BI thu, ChU tich  UBND huyn Tráng Born; (phói hcip); 
- COng an huyn Trâng Born; J 
- PhO TruOng ban ph trách (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (th,.rc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, QLLD. 

Dtrong Thj Xuân Niroiig 
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