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THÔNG BAO 
A A S A A V/v Doanh nghiçp thirc hiçn phiroiig an cho ngtrol lao dçng di, ye hang ngay 

cüa Cong ty TNHH Maxihub 
(KCN Ong Kèo, huyn Nhorn Trich, tinh &Ing Nai) 

Can cü K hoch so 111 O2IKH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phiic hôi các hot dng kinh té xâ hi, an ninh quôc phông 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mri; 

Can cü V.n ban s 1 1715IUBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hithng dan t?rn  thii thirc hin các phixcing an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phOng chông djch Covid-19; 

Can cir h so dàng k cho ngii?ri lao dng di, v hang ngày bang phuong 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chpthun cho Doanh nghip thrc hin phuong an cho 10/32 ngi.thi 

lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân. Ngithi lao dng &rqc di, 
ye hang ngày dam bão phâi ô khu vrc vüng xanh tai  dja phuong, phái duc tiêm 
väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu tn khöi bnh Covid- 19 trong 
vông 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc cho ngixi lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dâ duçic chap thu.n bang phuong tin cá than (xe 02 bánh 
hoc ô to duâi 09 ch ngoi), dam bão an toàn không lay nhiêrn. Dông thai phái 
thirc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vOi Ban Quân l các KCN Dông 
Nai dê quàn 1. 

3. Nguñ lao dng khi di, v hang ngày bang phuong tin cá nhân, phâi 
th1rc hin dung l trInh tir ncii Cu trü den doanh nghip và nguçlc 1i; tuyt dôi 
không dung, do hotc ghé các khu virc khác không dung tuyên dumg hoc l 
trInh di chuyên. 

4. Thrc hin d.y dü các ni dung tui Ph.n III cüa Van ban s 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan tm thii thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cOng tác phóng chông djch 
Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin Co nguii lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phãi kIch hoat ngay Phuong an phOng chông djch tai  doanh nghip va 
báo ngay cho Ban chi do phOng chOng djch thành phô, huyn; co quan y tê cap 
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huyn ncii doanh nghip dang hot dng và Ban Quân 1 Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái drng ngay boat  dng các chuyén, phãn xu&ig. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngu&i lao dng lam vic t?i  doanh nghip phâi thirc hin dung các quy 
djnh ye phOng chông djch, man thu yeu câu 5K, chap hãnh Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phái thng xuyen báo cáo s lixçing tang, giãm nguii 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thi'r 3. 

8. Doanh nghip và ngi.r&i lao dng phái chju trách nhim truàc pháp lut 
khi không thrc hin day dü các quy djnh phóng chông djch, dé xáy ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin.kt4 

Noinhcmn: 
- COng ty TNHH Maxihub (thi1rc hin); 
- Sâ Y t Cong an tinh, LDLD tinh 
- Bi thu, ChU tjch UBND huyn Nhon Trch; 
- Dn CA KCN Nhcm Trch; 
- PhO TruOng ban phi,i trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Lixu: VT, QLLD. 
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