
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VJT NAM 
BAN QUAN L'c Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

CAC KHU CONG NGHIP 
Sé:  4A1h /TB-KCNDN Dng Nai, ngày 40 tháng 'f0 nám 2021 

THÔNG BAO 
• A • A V V • A V/v cho nglroi lao dçng dang thy'c hiçn cac phirong an 03 ti cho di, ye hang ngay 

cüa Cong ty TNHH Kureha Vit Nam 
S •A 5 A 

(KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Dong Nai) 

Can cir K hoch s 11 102/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic timg bzâc phic hôi các hot dng kinh t xã hi, an ninh quc phông 
dam bào Cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dng Nai trong tlnh hInh 
mth; 

Can cü Van ban s 1 1715/IJBND-KGVX ngày 25/9/202 1 c'àa UBND tinh 
huâng dan torn thi thrc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bào cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phuong an dä duçic phé duyt tai  Thông báo s 1 526/TB-KCNDN 
ngày 19/7/2021 cüa Ban Quân l các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chp thun cho 126/126 ngithi lao dng dang thc hin phuong an 03 

tai chô c'ia doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân, chia lam 
05 dçyt: 

- Dçt 1: 25 nguii 
-Dçrt2:25ngrnii 

- Dçit 3: 25 ngui 
-Dcxt4: 25 ngui 
-Dçit5:26ngu?ii 
Ngui lao dng duqc di, v hang ngày dam bão phâi khu vrc vilng xanh 

tai dja phixong, phâi duc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dâ diêu 
trj khOi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

2. Doanh nghiêp chju trách nhim t chc cho ngui lao dng di, v hang 
ngày theo phucing an dã duqc chap thun bang phuo'ng tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô tO dithi 09 chô ngoi), dam bão an toãn không lay nhiêrn. DOng thai phâi 
thc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngãnh y tê (neu co) và kê hoach 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quàn l. 

3. Ngixii lao dng khi di, v hang ngày b&ng phuong tin Ca nhân, phài 
thrc hin dung l trInh tr noi Cu trü den doanh nghip và ngugc lai;  tuyt dôi 
khOng drng, d hoc ghé các khu v1rc khác khOng dung tuyên dithng hoc l 
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trInh di chuyn. 
4. Thrc hin d.y dü các ni dung ti Ph.n III cüa Van bàn so 

1 17151UBND-KG\TX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hiióng dan tm th&i thijc 
hin các phixcing an san xuât kinh doanh dam báo cong tác phông chOng djch 
Covid-19. Không cho ngi lao dung ye dja phucing ho.c don ngu?ii lao dng 
vào doanh nghip khi chua có sr dông cüa dja phwmg. 

5. Khi ngrng thirc hin phiicng an 03 tai  ch phái ducic sir ch.p thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai có nguii lao 
dng trô ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho ngu&i lao dng tr& v dja 
phirang, phái có kêt qua xét nghim bang phiwng pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc mâu gop)  trong thii gian 03 ngày kê tü ngày lay mâu. 

7. Ti chüc dua ngu&i lao dng trà v dja phuong bg phuong tin dua 
don tp trung. Tru&ng hqp doanh nghip to chic cho ngui lao dng trâ ye dja 
pirnong bang phxcing tin cá nhân thI phâi dam bâo vic di chuyên duqc thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 

Giây xác nhn vic di li cho ng.thi lao dng tr& ye dja phixong. 
8. Ngu?ñ lao dng trô v dja phixong phái khai báo vth Trung tam t xâ, 

phu?mg, thj trân nai cu trt1, tr theo dôi sirc khOe ti nba 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén co sâ danh sách ngui lao dng tr& v dja phuong do Ban Quán l 
cac KCN Dông Nai gi:ri, UBND phtr?mg, xâ, thj trân giám sat ngu&i lao dng tr& 
ye dja phtrong trong thirc hin các bin pháp phOng chông dch. 

9. Ch d báo cáo: Phãi thu&ng xuyên báo cáo s hxçmg tang, giãm ngithi 
liru tr(i t?i  doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngithi lao dng phài chju trách nhim tnróc pháp 
lu.t khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, de xãy ra lay 

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

nghip biêt, thrc hin./ar 

Ntii nhin: 
- Cong ty TNHH Kureha Vit Nam (thrc hin); 
- S& Y t, Cong an tinh, LDLD tinh; 
- Bi thu, ChU tjch UBND thành phó Biên Hôa; (phói hqp); 
- Dn CA KCN Bién HOa; J 
- Phó TruOng ban phi trách (d chi do); 
- Các phóng, Trung tam (thc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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