
UBND TNH DONG NM 
BAN QUAN LY 

CAC KIIU CONG NGHIP 
S6: 4f23 /TB-KCNDN 

CONG HOA XA HO! CHIJ NGHIA VIT NAM 
Dc lap - T do - Hanh phüc 

Dng Nat, ngày 40 tháng  -fo  näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngirèi lao dng dang thurc hin các phiro'ng an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Cong ty TNHH Dongah Chemical Vina 
• A A (KCN Amata, thanh pho Bien Hoa, tinh Dong Nai) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cUa UBND tinh 
ye vic tmg birâc phic hôi các hot dng kinh té xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 ti tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

CAn cr Vn bàn so 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huâng dn tm th&i th%rc hin các phiiang an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông cMng djch Covid-19; 

CAn cü phucrng an dã dt.rçic phé duyt ti Thông báo s 3330/TB-KCNDN 
ngày 21/9/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho 15/15 ngu?ii lao dng dang thirc hin phuong an 03 ti 

ch cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phucing tin cá nhân, chia 1am 05 
dt: 

-Dcitl:03ngix&i 
-Dt2: 03 ngu?i 
-Dçit3: 03 ngithi 
-Dçit4: 03 ngithi 
-Dcit5:03ngixäi 

Ngithi lao dng duc di, v hang ngày dam bâo phâi & khu vrc vüng xanh 
ti dja phtwng, phái duçic tiêm vac xin It nht 01 mifi (sau 14 ngày) hoc dA diêu 
tn khôi bnh Covid-19 trong vông 180 ngày. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc cho nguYi lao dng di, v hang 
ngày theo phi.rang an dA duçic chap thun bAng phixing tin cá nhãn (Xe 02 bánh 
hoc ô tO di.rài 09 chô ngoi), dam báo an toãn không lay nhiêrn. Dông thai phãi 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê ho.ch 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo v&i Ban Quãn l các KCN Dông 
Nai dê quãn l. 

3. Ngu&i lao dng khi di, v hang ngày bng phuong tin cá nhân, phãi 
thirc hin dung l frInh tü ncyi cu tn'i den doanh nghip và nguçic lai; tuyt dôi 
không dirng, d hoc ghé các khu virc khác không dung tuyên du&ng hoc l 
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trInh di chuyn. 
4. Thrc hin d.y dü các ni dung ti Phn III cüa Van ban s 

11715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh htràng dan tm th&i thrc 
hin các phtrang an san xuât kinh doanh dam bão Cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngtr?ii lao dng v da phiscmg hoc don ngi.thi lao dng 
vao doanh nghip khi chua có sr dng ' cüa dja phuong. 

5. Khi ngüng thirc hin phtrang an 03 ti ch phãi &rçic s1r chp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dng Nai va UBND huyn, thành phô ncii có ng1ii lao 
ctng trâ ye. 

6. Doanh nghip thirc hin xét nghim cho nguäi lao dung tr& v dja 
phixong, phãi có két qua xét nghim bAng phtrang pháp RT-PCR am tInh (mu 
dcm hoc mâu gop)  trong thii gian 03 ngày kê tü ngày lay mu. 

7. T chüc dua ngi.r&i lao dng trâ v dja phi.rcing bang phi.rong tin dua 
don tp trung. Tnring hcp doanh nghip t ch'irc cho nguii lao dng trâ ye dja 
phucing b.ng phuong tin cá nhân thI phãi dam bâo vic di chuyên duçic thirc 
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di li cho ngithi lao dng tth ye dja phrnmg. 

8. Ngu?ñ lao dng trô v dja phucmg phái khai báo vài Trung tam Y t xA, 
phung, thj trân nai cix tth, tir theo dOi si'rc khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
ngbiêm quy djnh 5K. 

Trén co s& danh sách ngu&i lao dng tr& v dja phrnmg do Ban Quãn l 
các KCN Dông Nai gui, UBND phixng, xA, thj tr.n giám sat nguYi lao dng trâ 
v dja phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phái thir&ng xuyên báo cáo s6 lucmg tAng, giãm nguäi 
luu tri.'i t.i doanh nghip cho Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin ché d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thir 3. 

10. Doanh nghip và ngu&i lao dng phâi chju trách nhim trtxâc pháp 
lu.t khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xây ra lay 
lan dch bnh. 

Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bit, thirc hin./iL 

Noi nhmn: 
- Cong tr TNHH Dongah Chemical Vina (thrc hin); 
- S& Y té, COng an tinh, LDLD tlnh 
- BI thu, Chü tjch UBND thành phó Biên HOa (ph6i hcip); 
-DnCAKCNBiénHOa . J 
- PhO Trung ban ph trách (dO chi dao); 
- Các phOng, Trung tOrn (thc hin); 
- Website Ban QuOn 1; 
- Luu: VT, QLLD. 
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