
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN L' Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIV 
S:  4O3 /TB-KCNDN Dng Nai, ngày O tháng /fQ nàm 2021 

THÔNG BAO 
V/v chap thun b sung lao dng liru trü ti doanh nghip thtrc hin 

các phu'ong an 03 ti chô ella Cong ty TNHIH JFK Vina 
(KCN Nho'n Trch I, huyn Nho'n Trch, tinh Bong Nai) 

Can cr K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 ella UBND tinh 
ye viêc tmg buâc phic hôi các hot dng kinh té xã hi, an ninh quôc phông 
dam bào cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can ci1r Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 ella UBND tinh 
hii&ng dan tarn thai thirc hin các phuang an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chOng djch Covid-19; 

Can cir phrnmg an dã duçic phê duyt t.i Thông báo s 2112/TB-KCNDN 
ngày 24/7/202 1 ella Ban Quàn l các KCN; 

Xét d nghj b sung lao dng ella doanh nghip: 
1. ChAp thu.n cho Doanh nghip b sung them 05 nguôi lao dng vào lam 

vic theo phuang an 03 tti chô tai  doanh nghip (tong so lao dng ti doanh 
nghip sau khi bô sung là 60/103 nguôi) dê duy trI hoat dng san xuât, kinh 
doanh và phông chông djch Covid-19. 

2. Yêu cAu Doanh nghip phài xét nghim lAn 01 vào ngày dAu tiên bAng 
phi.rang pháp test nhanh khá.ng nguyen, bô trI ô vllng dm It nhât 03 ngày Va xét 
nghim lai  lan 02 bang phiing pháp RT-PCR tniOc khi dua vào san xuât. Chi 
bô trI vào khu hxu trll nhng ngu&i lao dng thuc khu vire ving xanh và dã 
duqc tiêm vac xin It nhât 01 mlli (sau 14 ngay) hoc dã diêu trj khói bnh 
Covid-19 trong vông 180 ngày. 

3. Thirc hin dAy dll các ni dung t?i  PhAn III cüa Van bàn s 
1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 ella UBND tinh huàng dan tam  th?yi thrc 
hin các phixcing an san xuât kinh doanh dam bào cong tác phông chông dch 
Covid- 19. Không cho ngu1i lao dng ye dja phucing hoc don ngix?i lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sl:r dông dlla dja phucing. 

4. Khi ngüng thrc hin phuong an 03 tai  ch phài duçic s1r chAp thu.n ella 
Ban Quãn l các KCN Dng Nai và UBND huyn, thành ph noi có ngu&i lao 
dng trâ v. 

5. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngui lao dng tr& v dja 
phirong, phãi có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT:PCR  am tInh (mâu 
don hoc mâu gop)  trong thi gian 03 ngày kê tr ngày lay mâu. 

6. To chi'rc disa nguôi lao dng tr& v dja phi.rcmg bAng phuong tin dua 
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don tp trung. Tru?ng hçrp doanh nghip th chirc cho ngix?ii lao dng tr& v dja 
phuang bang phuong tin cá nhân thI phái dam bâo vic di chuyên duçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp 
Giây xác nhn vic di li cho ngix?xi lao dng tr& ye dja phuong. 

7. Ngthi lao dng tth v da phucmg phãi khai báo vâi Trung tam Y th xã, 
phuOng, thj trân nai cx trii, tii theo döi süc khOe ti nhà 07 ngây, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén cci s& danh sách ngithi lao dng trâ v dja phuang do Ban Quãn 1 
các KCN Dông Nai gl'ri, UBND phi.rOng, xã, thj trân giám sat ngithi lao dng trâ 
ye dja phumig trong thçrc hin các bin pháp phông chông djch. 

8. Ch do báo cáo: Phãi thung xuyên báo cáo so li.rqng tAng, giâm ngui 
km trui tai  doanh nghip cho Ban Quán l các KCN Dông Nai. Thic hin chê d 
báo cáo kêt quA SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

9. Doanh nghip vA ngir&i lao dng phAi chju trách nhim tru&c pháp 1u.t 
khi không thirc hin day dii các quy djnh phOng chông djch, dê xAy ra lay lan 
dich bnh. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho doanh 
nghip biêt, thrc 

Noi nhân: 
- Cong ty TNHH JFK Vina (thi,rc hin); 
- So Y tO, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Nhon Trch; 
- Dn CA KCN huyn Nhon Trch; 
- PhO TruOng ban phi,i trách (dO chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 1'; 
- Luu: VT, QLDN(H). 
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