
UBND TINH DONG NAI 
BAN QUAN L 

CAC KHU CONG NGHIP 
S: , /TB-KCNDN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

DngNai, ngày tháng  dO  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngu'ô'i lao dng dang thirc hin các phuo'ng an 03 ti chdi, v hang 

ngay cua Nha may Bien Hoa — Cong ty Co Phan Bibica 
(KCN Biên Hôa I) 

Can cir K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic timg buc phiic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông dch Covid- 19 t.i tinh Dông Nai trong tmnh hInh 
mâi; 

Can ci'r Van bàn s 1 17151UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hithng dan trn thñ thirc hin các phuong an san xut kinh doanh dam bão cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phucing an dã duçic phê duyt ti Thông báo s 2889/TB-KCNDN 
ngày 5/9/2021 cüa Ban Quãn l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chap thu.n cho 32/161 nguäi lao dng dang thrc hin phuang an 03 ti 
chô caa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuang tin cá nhân (tng s lao 
dng luu trü ti doanh nghip con li là 129/16 1) và chia thành 05 dçt. 

- Dcit 1: tü 07/10/2021 den 14/10/2021: 32 ngi.thi 
-Dçit2: tr 14/10/2021 dên2l/10/2021: 32ngi.Rii 
- Dprt 3: t1r 21/10/2021 den 28/10/2021: 32 nglxYi 
- Dot 4: tü 28/10/202 1 den 04/11/2021: 32 ngu?i 
- Dçit 5: tü 04/11/2021 den 11/11/2021: 33 nguñ 
Ngisäi lao dng duqc di, v hang ngày dam báo phâi a khu virc vüng xanh 

tai dja phirong, phài dirge tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) ho.c dã diêu 
tr khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chu trách nhim th chirc cho ngi.thi lao dng di, v hang 
ngày theo phi.rcing an dâ dirge chap thun bang phi.rong tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc o to dithi 09 ch ngôi), dam bâo an toàn khOng lay nhiêrn. DOng thii phãi 
thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cia ngành y tC (neu co) và ké hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo v&i Ban Quân 1 các KCN Dông 
Nai dC quàn l. 

3. Ngi.thi lao dng khi di, v hang ngày bang phumg tin Ca nhân, phài 
th?c hin dung 1 trInh tü noi cu trü den doanh nghip và ngirgc 1i; tuyt dôi 
không d&ng, do hoc ghé các khu vrc khác không dung tuyên ducng hoc 1 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung t.i Ph.n III cüa Van bàn s 
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huyn nai doanh nghip dang hot dng và Ban Quán 1 Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái diing ngay hot dng các chuyên, phân xithng. . . có P0, chü 
dng thrc hin ngay vic each ly FO, truy vet Fl, P2. 

6. Ngui lao dng lam vic ti doanh nghip phâi thirc hin diing các quy 
djnh ye phông chông dich, tuân thU yêu câu 5K, chap hânh Ni quy, quy djnh 
cUa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phâi thu?mg xuyên báo cáo s lucing tang, giãm ngu&i 
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 thir 3. 

8. Doanh nghip và ngu&i lao dng phái chju trách nhimtmOc pháp lut 
khi không thrc hin day dU các quy djnh phông chông dch, dê xây ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin.I 

I 

Noi nhân: 
- Nhã may Bibica Bin 1-IOa — Congty C Phn Bibica (thrc hin); 
- Si Y tê, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi tim, Chi tich UBND TP. Biën HOa; 
- Bi thu. Chü tich  UBND huyn Trãng Born; 
- Blthu, ChCi tjch UBND huyn Vinh Cthi; (phoi hçp), 

- Don CA KCN Song May; 
- Phó Truâng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
- Luu: VT, QLLD. 
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