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THÔNG BAO 
V/v Doanh nghip thyc hin phiro'ng an cho ngtrô'i lao dng di, v hang ngày 

cüa C6ng ty TNIIH Samil Vina 
(KCN Long Thành, huyn Long Thành, tinh Dng Nai) 

Cn cir K hoach s 111 O2IKH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 

ye vic 11mg bxóc ph'çic hôi các hoat dng kinh t xã hi, an ninh quc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dng Nai trong tInh hInh 

mâi; 
Can cr Van bàn s 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 

huóng dan tm th?yi thc hin các phng an san xut kinh doanh dam bào cong 

tác phông chng djch Covid-19; 
Can cx ho sci däng k cho nguci lao dng di, v hang ngày b.ng phucmg 

tin cá nhãn ciia Cong ty; 
Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chip thu.n cho Doanh nghip thrc hin phwng an cho 170 ngithi lao 

dng di, ye 
hang ngày bang phung tin Ca nhân. Ngthi lao dng duçic di, v 

hang ngày dam bào phài i khu vrc viing xanh ti da phuong, phài duqc tiêm 
väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) hoc dã diêu trt khOi bnh Covid- 19 trong 

vông 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách thim t chc cho ngu?Yi lao dng di, v hang 
ngày theo phucmg an dã duçic chap thu.n bang phuccng tin Ca nhãn (xe 02 barth 
ho.c ô tO duâi 09 ch ngoi) dam bào an toãn khOng lay nhim. Dông thii phài 

thçrc hin xét nghim dnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoch 

chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vi Ban Quãn l các KCN Dông 

Nai dê quàn l. 

3. 
Nguii lao dng di v b.ng phucing tin Ca nhân, phài thrc hin diiing l 

trInh tü ncci cu trü den doanh nghip và nguçcc l.i; tuyt dôi không dmg, dO 
ho.c ghé cac khu virc khác không dáng tuyên dung ho.c l trInh di chuyên. 

4. Thiic hin d.y dü các ni dung t.i Phn III cüa Van bàn s 
ll715/UBNDKG" ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huóng dan txn th?i thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bào cOng tác phông chông djch 

Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có ngu&i lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
ng1iip phài kIch ho.t ngay Phuang an phàng chOng djch t.i doanh nghip và 
báo ngay cho Ban chi do phông chông djch thành phô, huyn; co quart y tê 

cap 

huyên nai doanh nghiêp dang hoat dOng và Ban Quàn l Khu cong nghiêp. 

So 26, Du&ng 2A, KCN Biên Hôa II, thành pho Biên Hàa, tinh Dông Nw. 
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Doanh nghip phái drng ngay hot dng các chuyn, phãn xuâng. . . có FO, chü 
dng thrc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Nguäi lao dng lam vic ti doanh nghip phâi thrc hin dung các quy 
djnh ye phông chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 

cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phài thung xuyên báo cáo s hxng tang, giárn ngui 

di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thCr 3. 

8. Doanh nghip và nguiYi lao. dng phâi chju trách nhim truâc pháp lut 
khi không thrc hin day du các quy djnh phông chông djch, dê xáy ra lay lan 

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

nghip bitt, thrc hin.N1k) 

Noinhmn: 
- Cong ty TN}{I-I Samil Vina (thrc hin); 
- Sâ Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu. ChO tjch UBND huyn Long Thanh; 
- Bi thu, Chü tjch UBND TP. Biên HOa; 
- D8n CA KCN Long Thanh; 
- Phó Truàng ban (phói hçp chi dao); 
- Các phong, Trung tân'i (thrc hin); 
- Website Ban Quàn I; 
-Luu:VT,QLLD. 
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