
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HQI clllJ NGHIA VLT NAM 
BAN QUAN LY Doe 1p - T do - Hnh phüc 

CAC KHU CONG NGHIEP 
S& /TB-KCNDN DngNai, ngày -10 tháng  -10  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngu'ô'i lao dng dang thi'c hin cac phiroiig an 03 ti ch di, v hang ngày 

cua Cong ty Co phan Ket cau thep GSB 
(KCN Thnh Phil, huyn VTnh Cfru, tinh Di)ng Nai) 

Can dr K hoach  sé 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng bizâc phiic hôi các hoat  dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phông 
dam bão cong tác phông, chông djch Covid-19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi, 

Can cu Van bàn s 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hithng dan t.rn thai thc hin các phuo'ng an san xut kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông dch Covid-19; 

Can cü phrnmg an dA duçic phê duyt ti Van bàn s 2760/KCNDN-LD 
ngày 31/7/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho 46/80 nguai lao dng dang thrc hin phixang an 03 tai 

chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phung tin cá nhân chia thành 03 
dqt. Ngirai lao dng duc di, ye hang ngày dam bâo phãi khu virc vüng xanh 
ti da phung, phài duqc tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) ho.c dã diu 
trj khôi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày, có kêt qua xét nghim am tInh: 

-Dçitl: 16ngi.rñ. 
-Dçit2: l6ngu&i. 
-Dçit3: l4ngixai. 

2. Doanh nghip chju trách nhim th chüc cho ngui lao dng di, v hang 
ngày theo phuong an dã duqc chap thu.n bang phuong tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc 0 to duói 09 chô ngoi), dam bâo an toàn không lay nhiêrn. Dông thai phái 
th%rc hin xét nghim dnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê hoach 
chñ dng cüa doanh nghip và có thông báo vOi Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quãn 1. 

3. Yêu cu nguôri lao dng khi di, v hang ngày bang phuong tin Ca nhân, 
phâi thirc hin dung 1 trInh ti'r ncli Cu trü den doanh nghip va nguçic lai;  tuyt 
dOi khOng di'rng, dO ho.c ghé các khu virc khác không dung tuyên duang ho.c 1 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy du các ni dung tai  Ph.n III cüa Van bàn s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh huang dan tam  thai thirc 
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phông chông djch 
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Covid-19. Không cho nguôi lao dng v dja phuong hoc don ngui lao dng 
vào doanh nghip khi chua có si.r dông cüa da phuong. 

5. Khi ngl'rng th'trc hin phuong an 03 t?i  ch phái duçic sr chip thun cüa 
Ban Quán l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thánh phô noi CO ngui lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ng.thi lao dng tri v dja 
phu(mg, phái có kêt qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mu 
don hotc mu gop)  trong thii gian 03 ngày kê t'Cx ngày lay mâu. 

7. T chüc dua nguii lao dng tth v dja phucing bang phuong tin dua 
dOn tp trung. Tru&ng hqp doanh nghip to chirc cho ngui lao dng trâ ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyên ducic thirc 
hin an toân, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai cho ngui lao dng tr& ye dja phuong. 

8. Ngu&i lao dng tr& v dja phucing phái khai báo vi Trung tam Y t xã, 
phu&ng, thj tran noi cu trü, t1r theo dôi sirc khOe ti nhà 07 ngày, thrc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên CO S danh sách ngui lao dng tr& v dja phuong do Ban Quán l 
the KCN Dông Nai gi:ri, UBND phuting, xa, thj trân giám sat nguñ lao dng tr& 
ye da phuong trong thrc hin the bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thuOng xuyên báo cáo s luqng tang, giãm ngtr?i 
luu trü ti doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN DOng Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và nguii lao dng phái chju trách nhimtruâc pháp 
lut khi không thrc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay 
lan dich bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thc hin./tuç 

Noinhân: 
- Cong ty C phn Kt cu thép GSB ( (thirc hin); 
- S Y té, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu, ChU tjch UBND huyn Vinh CCru; 
- Dn CA KCN Thanh PhO; 
- Phó Truing ban phi trách (dé chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quãn ly; 
- Lsu: VT, QLLD. 

} 

(ph6i hcxp); 

Dtro'ng Thi Xuãn Ntrong 


		2021-10-10T09:06:24+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai<bqlkcn@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




