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Dng Nai, ngày  ij tháng  4  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thuãn b sung lao dông Itru trü tii doanh nghip thirc hin 

các phLrong an 03 tai chô cüa Cong ty TNIffl Vit Nam Nisshin Technomic 
S • -, A (KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoach  s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng bithc phiic hôi các hoit dng kinh tê xa hi, an ninh quOc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid-19 tui tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

Can cü Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hithng dan trn thi thirc hin các phtrcmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cu phixang an dã duçic phê duyt ti Thông báo s 2012/TB-KCNDN 
ngày 24/7/2021cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

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

theo phi.rong an 03 tai  chO  tai  doanh nghip (tong so lao dng ti doanh nghip 
sau khi bô sung là 79/118 ngi.thi) dé duy trI hoat dng san xuât, kinh doanh và 
phông chông djch Covid-19. 

2. Yêu cu Doanh nghip phâi xét nghim cho nguñ lao dng ln 01 vào 
ngày dâu tiên bang ph.rang pháp test nhanh kháng nguyen, bO tn & vüng dm It 
nhât 03 ngày và xét ng1iim lai  lan 02 bang phuang pháp RT-PCR trithc khi dua 
vào san xuât. Chi bô tn vào khu liru trñ nhtng ngu&i lao dng thuc khu vrc 
yang xanh và dã di.rqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu trj 
khôi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thrc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh huàng dn tim th&i thirc 
hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bâo cOng tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngu&i lao dng ye dja phucmg hoc don ngu&i lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sir dông cüa dja phircing. 

4. Khi ngüng thrc hin phixcing an 03 tai  ch phâi &rçic sir chp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dng Nai và UBND huyn, thành phô noi có ngii&i lao 
dng tr& ye. 

5. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& v dja 
phucrng, phâi có kt qua xét nghim bang phucing pháp RT-.PCR am tInh (mâu 
dan hoc mu gop)  trong th&i gian 03 ngày kê ti'r ngày lay mâu. 

6. T chüc dua ngu&i lao dng tr& y dja phiiang b.ng phucing tin dua 

S6 26, Du?ing 2A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251). 3892307-3892378 Fax: (0251). 3892379 
E-Mail: bq1kcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn .... 



KT. TRUONG BAN 
TRIJNG BAN 

g Thi Xuân Ntro'ng 

2 

don tp trung. Tnr&ng hçp doanh nghip t chüc cho ngu&i lao dng trà v dja 
phucing bang phucmg tin ca nhân thI phãi dam bâo vic di chuyn duçic thrc 
hin an toàn, không lay nhiém; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai cho ngithi lao dng trâ ye dja phiiang. 

7. NguOi lao dng trà v dja phucmg phái khai báo v&i Trung tam Y t xã, 
phthng, thj trân ncii cu trIj, tr theo döi süc khOe ti nhà 07 ngày, thc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co s& danh sách ngu&i lao dng tr& v dja phi.rcmg do Ban Quán l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phthng, xa, thj trân giam sat ngu?ii lao dng tr& 
ye dja phixmig trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

8. Ch d báo cáo: Phâi thuing xuyên báo cáo s lucing tang, giám ngithi 
km trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét ng1iim thu 3. 

9. Doanh nghip và ngu&i lao dng phâi chju trách nhim truàc pháp lust 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dé xây ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quãn l c Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thrc hin./. 

No'i nhin: 
- COngty TNHH Vit Nam Nisshin Technomic (thic hin); 
- S Y t& Cong an tinh, LDLE) tinh; 
- BI thu, Chü tjch UBND TP Biên Hôa; (*6 hqp); 
-CATPBiênHOa J 
- DOn Cong an KCN Bién HOa 
- PhO TnrOng ban phi trách (d chi do); 
- Các phông, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quán I; 
- Luu: VT, P.QHXD. 
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