
UBND TINH DONG NAT CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Oc 1p - Tir do - Hanh phüc 

CAC KHU CONG NGHIP  
S6: /TB-KCNDN Dng Nai, ngày / tháng  4O  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrôi lao dng dang thirc hin các phirong an 03 ti ch di, v hang 

ngày ella Cong ty TNHH Samil Textile 
(KCN Long Thành, huyn Long Thành, tinh Ong Nai) 

Can cü K hoach Se, 1 11 O2IKH-UBND ngây 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic trng bithc phiic hôi các hot dng kinh té xA hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van bàn se, 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng dan tm th&i thirc hin các phucing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chOng djch Covid-19; 

Can cü phi.rcing an dã duçic phé duyt ti Van bàn se, 2889/TB-KCNDN 
ngày 11/8/2021 cüa Ban Quàn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thu.n cho 07/52 ngu?ñ lao dng dang thire hin phun an 03 ti 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhãn (tong se, lao 
dng lu'u trii ti doanh nghip con iai  là 45/52 ngi.thi). Ngi.thi lao dng di.rçic di, 
ye hang ngày dam bão phãi khu we vng xanh ti dja phuong, phãi duge tiêm 
vàc xin It nhât 01 rnüi (sau 14 ngay) hoc dâ diêu trj khOi bnh Covid-19 trong 
vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chi'rc cho ngu&i lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dã ducic chap thu.n bang phucmg tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô tO dithi 09 ch ngoi), dam bão an toàn không lay nhirn. Dông thñ phâi 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và ké hoach 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo v&i Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quãn l. 

3. Nguii lao dng khi di, v hang ngày b&ng phi.rcxng tin cá nhân, phãi 
thirc hin dung l trInh tilt ncii cu trü den doanh nghip và nguçlc li; tuyt dôi 
không dilrng, do hotc ghé các khu virc khác không dung tuyên du&ng hoc l 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin d.y dü các ni dung t?i  Phn III cilia Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cilia UBND tinh huàng dan tm th&i thirc 
hin các phtwng an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phOng chOng dch 
Coyid-19. Không cho ngu?ii lao dng ye dja phuong hoc don nguti lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sir dOng cilia dja phuong. 
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5. Khi ngüng thirc hin phixcrng an 03 t?i  ch phái duçic sir chip thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành ph nai có nglx&i lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngii?i lao dtng trô v dja 
phtrcing, phái Co kêt qua xét nghim bang phixang pháp RT-PCR am tInh (mu 
dan ho.c mâu gop)  trong thyi gian 03 ngày k tü ngày ly mu. 

7. T chIrc dim ngii&i lao dng trâ v dja ph.rcing b.ng phucxng tin dira 
don tp trung. Tru&ng hqp doanh nghip to chirc cho ngi.r?i lao dng trâ v dja 
phixang bang phucmg tin cá nhân thi phâi dam báo vic di chuyên dixcc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; vá doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho ngi.thi lao dng tr& ye dja phuong. 

8. Ngix&i lao dng trO v dja phuang phái khai báo vâi Trung tam t xã, 
phu&ng, thj trân ncii cu trü, tr theo dOi sirc khOe tai  nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên co sà danh sách ngu?.ii lao dng tr& v dja phucrng do Ban Quân l 
các KCN Dng Nai gui, UBND phi.thng, xä, thj trân giám sat ngu?i lao dng trâ 
v dja phuang trong thirc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thu&ng xuyên báo cáo s h.rcing tang, giãm ngu&i 
luu trü ti doanh nghip cho.Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngu&i lao dng phái chju trách nhim truâc pháp 
luat khi không thrc hin d.y dü các quy dnh phOng chông djch, dê xay ra lay 

lan djch bnh. 
Ban Quán l các Khu cong nghip Dông Nai thông báo cho Doanh 

nghip biêt, thirc hin./4t 

Noi nhiin: 
- Cong ty TNHH Samil Textile (thrc hin); 
- Sà Y t, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thix, ChO tich  UBND huyn Long Thành; 
- DOn CA KCN Long Thành; 
- PhO TwOng ban ph trách (dê chi duo); 
- Các phOng, Trung tm (thuc hin); 
- Website Ban Quãn l; 
- Luu: VT, QLLD. 


		2021-10-09T10:19:51+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




