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KHAN 

THÔNG BAO 
V/v dirng thirc hin phirong an 03 ti ch ti doanh nghip 

âê phông, chông dlch Covid-19 dôi v&i Cong ty Co phân Cong nghip Ameco - 
Chi nhánh Dông Nai 
(KCN Long Khánh) 

Can cir Chi th s 19/CT-TJBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
ye vic thirc hin các bin pháp phông, cMng djch Covid- 19 và trng bithc phic 
hi, phát trin kinh t - xã hi trên dja bàn tinh Dng Nai; 

Can ci.ir Thông báo so 2959/TB-KCNDN ngày 08/9/2021 cüa Ban Quãn l 
các khu cong nghip Dng Nai v vic chip thun phi.rang an 3 tai  ch ti Cong 
ty Co phân COng nghip Ameco - Chi nhánh Dng Nai (tng s 28/90 lao dng). 

Xét van bàn s 19/2021-Ameco ngày 08/10/2021 cüa COng ty Co ph.n COng 
nghip Ameco - Chi nhánh Dng Nai v vic xin chp thu.n dü'ng thirc hin 
phi.wng an 03 tai  ch và cho 18 ngithi lao ctng thi khôi doanh nghip trô v dja 
phi.rcing (s lao dng thrc t khi doanh nghip thrc hin phixong an 3 tai  ch). 

Ban Quãn l các khu cong nghip chip thun dmg thirc hin phuung an 03 
t.i ch cüa Cong ty C phn Cong nghip Ameco - Chi nhánh Dng Nai tfr 
ngày 10/10/2021. 

Tng s lao dng dung thirc hin phiicing an 03 ti ch6 và ducc chAp thun 
tr& v dja phucing là 18 nguui Co dja chi nai Cu tri tai  thành phé Long Khánh. 

Sau khi nhn duçc Thông báo chAp thun cüa Ban Quàn l các khu cOng 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành ph noi 
tip nh.n ngu?ñ lao dng trâ v d duqc huó'ng dn thu tiic dua nguñ lao dng 
v ncyi cu trü. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho toàn b ngrnii lao dng 
bang phuang pháp RT-PCR am tInh (mu dcm hoc mu gop)  trong thai gian 03 
ngày k tir ngày lAy mu; b trI phrnmg tin dua don tp trung (tru&ng hçip 
doanh nghip th chi.rc cho nguñ lao dng tth v da phuang bang phuong tin 
cá nhân thI phài dam bâo viêc di chuyn duçc thirc hin an toàn, khOng lay 
nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic cAp GiAy xác nhn cho 
ngui lao dng tth v da phuong). Nguui lao dng trà v dja phuong phài khai 
báo yçj  Trung tam t xã, phuOng, thj trAn nai cu tth, tu theo döi süc khOe tai 
nhà 07 ngày, thirc hin nghiêm quy dnh 5K. 
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Ban Quán 1 các khu cong nghip thông báo dn Cong ty C phAn Cong 
nghip Ameco - Chi nhánh Dng Nai bit, thrc hin.I. 

KT. TRUONG BAN 
RU'cNG BAN 

• Xuãn Ntrorng 

No'inhân: 
- Nhtr trén; 
- UBND TP. Long Khãnh; 
- Cong an TP. Long Khánh; 
- Cong ty CP KCN Long Khánh (phOi hap); 
- PhO Truàng ban phi trâch (dê chi dao); 
- Các phOng và Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quán 1; 
- Luu: VT, QLDN 
09.10 2021,Cth,h 

 

(phi hçp); 
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