
UBND TI NH DONG NAT CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

CAC KNU CONG NGHIP 
S: 7ç/TB-KCNDN DngNai, ngày  Oj  tháng.'f 0 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngirôi lao dng dang thtrc hin các phirong an 03 tii ch di, v hang ngày 

ella Cong ty TNHH Chi may American & Efird Vit Nam 
(KCN Nhon Trich VT, huyn Nhon Trch, tinh Dng Nai) 

Cn cü Kê hoach so 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 dlla UBND tinh 
ye vic tirng bixâc phiic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tinh hInh 
mài; 

Can clr Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hithng dan tm th&i thrc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid 19; 

C cü phiing an dä duqc phé duyt ti Thông báo s 2792/TB-KCNDN 
ngày 04/9/202 1 dlla Ban Quân l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chap thun cho 09/195 ngithi lao dng dang thirc hin phng an 03 ti 
chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phung tin dxa don tp trung và 
25/195 ngthi lao dng dang th1rc hin phuong an 03 tai  ch cUa doanh nghip 
di, ye hang ngày bang phrnmg tin cá nhân (tong so lao dng hru tri ti doanh 
nghip con li là 16 1/195 ngixii). Ngithi lao dng disçic di, v hang ngày dam 
bão phài a khu vrc vüng xanh ti dja phuong, phãi duçic tiêm väc xin It nhât 01 
müi (sau 14 ngày) ho.c dã diêu trj khOi bnh Covid-19 trong vOng 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ng.thi lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dä duçic chap thu.n bang phucing tin dixa don tp trung, 
và bang phuong tin cá nhân (xe 02 bánh ho.c ô to duâi 09 ch ngoi) dam bào 
an toàn không lay nhim. Dông thai phai th%rc hin xét nghim djnh k5' theo quy 
djnh cüa ngành y te (nêu co) và kê ho?ch chü dng cüa doanh nghip và có 
thông báo vai Ban Quãn l các KCN Dông Nai dê quãn l. 

3. Doanh nghip phài dam bào nguyen tc trén mt phuong tin dua don 
chi có ngu1i lao dng cña mt doanh nghip; Nguai lao dng len xe phái do 
than nhit, không bô trI len xe ngui có bieu hin sot; Không duçic drng, do, di 
vào nhing noi khác dê nguñ trên xe tiêp xüc v&i ngu&i ngoài; thirc hin khü 
khuãn phucing tin sau mi chuyên di, ye. Nguäi lao dng khi di, ye hang ngày 
bang phuong tin Ca nhân, phài thiic hin dung l trInh tü noi cu trii den doanh 
nghip va ngixçic li; tuyt di không dmg, d hoc ghé các khu virc khác không 
dCing tuyn duang hoc l trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Ph.n III cüa Van bàn s 
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1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dn tam  th&i thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bâo Cong tác phàng chng djch 
Covid-19. Không cho ngithi lao dng ye dja phuang ho.c don ngui lao dng 
vào doanh nghip khi chixa có sr dông cüa dja phuing. 

5. Khi ngüng thirc hin phuang an 03 t?i  ch phái duçic sr chip thun cüa 
Ban Quãn các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phO nai CO ngu&i lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh ng1iip thirc hin xét nghim cho ngu?i lao dng trâ v dja 
phuong, phãi cO kêt qua xét nghim bang phixcing pháp RT-PCR am tInh (mk 
&Yn hoc mâu gop)  trong then gian 03 ngày kê hr ngày lay mu. 

7. T chüc dua ngueni lao dng tr& v dja phucing b&ng phuang tin &ra 
don t.p trung. Tru&ng hcip doanh nghip to chirc cho ngithi lao dng tth ye dja 
phuang bang phucrng tin cá nhân thi phài dam bão vic di chuyên thrçic thrc 
hin an toán, không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nh3n  vic di lai  cho ngu&i lao dng tr& ye dja phucmg. 

8. Ngueni lao dng trô v dja phuang phài khai báo vri Trung tam t a, 

phu?ing, thj trân cu trü, tr theo dOi sirc khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén co s& danh sách ngtr?i lao dng tr& v dja phumig do Ban Quãn 1 
cac KCN Dng Nai gi'ri, UBND phu&ng, xã, thj trân giám sat nguäi lao dông tr& 
v da phucmg trong thrc hin CáC bin pháp phOng chOng djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thuenng xuyên báo cáo s luqng tang, giãm ngutñ 
lint trü tai  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kt qua SARS-CoV-2 sau l.n xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngithi lao dng phái chju trách nhimtrithc pháp 
lut khi không thic hin dy dü các quy djnh phOng chOng djch, dê xáy ra lay 

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

nghip bitt, thirc hin./ 

Noinhn: 
Cong ty TNHH Chi may American & Efird Vit Nam (thi,rc hin); 

- Sâ Y t, COng an tinh, LDLE) tnh; 
- Bi thu, ChU tjch UBND huyn Long Thanh; 
- BI thu, ChO tjch UBND huyn Nhan Trch; 
- UBND 1? ThO Düc; 
- UBND tinh BInh Dining; 
- UBND tinh Ba Rja VQng Tàu; 
- UBND TP. H ChI Minh; 
- DOn CA KCN Nhan Trch; 
- Phó TruOng ban phti trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tAm (th,rc hin); 

Website Ban Quãn 1; 
• Liru: VT, QLLD. 

KT. TRUNG BAN 
RIJNG BAN 

hj Xuân NLrollg 
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