
UBND TINH DONG NAT 
BAN QUAN L'' 

CAC KHU CONG NGHIV 
Se,:  f45  /TB-KCNDN 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

Dng Nai, ngày  40  tháng  -10  nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v cho ngtrèi lao dng dang thiyc hin các phirong an 03 ti ch di, v hang ngày 

cüa Côn Iy TNHH Dechang Vit Nam 
(KCN Giang Dien, huyn Trãng Born, tinh Ding Nai) 

Can cir K hoch s 1 1102/KH-UBND ngây 15/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tirng buâc phic hôi các hoat dng kinh té xã hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid-19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mói; 

Can cü Van ban s 1 1715/UBND-KG\TX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
huàng dan tam  thyi thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

CAn cü phrnmg an dA duçic phê duyt tai  Thông báo s 363 1/TB-KCNDN 
ngày 05/10/2021 cüa Ban Quân l các KCN; 

Xét c1 nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chap thun cho 247/247 ngu?ñ lao dng clang thrc hin phucng an 03 

ti chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang ph.wng tin cá nhãn chia thành 
05 dt. Nguäi lao dng duc di, ye hang ngày dam bão phãi & khu vrc vüng 
xanh tai  dja phuong, phài duçic tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc 
dâ diêu trj khôi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày, có kêt qua xét nghim am 
tinh: 

-Dçit 1: 50ngu&i. 
-Dçit2: 50ngu&i. 
- Dort 3: 50 ngu&i. 
-Dqt4: 50ngu&i. 
- Dcit 5: 47 ngu&i. 

2. Doanh nghip chju trách nhim t chrc cho ngu&i lao dng di, v hang 
ngày theo phi.rcing an dA duqc chap thu.n bAng phuong tin Ca nhân (xe 02 bánh 
hoc 0 tO duâi 09 chô ngoi), dam bão an toàn không lay nhiêm. Dông th&i phãi 
thrc hin xét nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngành y tê (nêu co) và kê hoach 
chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vói Ban Quãri l các KCN DOng 
Nai d quãn l. 

3. Yêu c.0 ngu&i lao dng khi di, v hang ngày b.ng phuong tin cá nhãn, 
phái thrc hin dung l trInh tü cu trü den doanh nghip vâ nguqc lai;  tuyt 
dOi khOng dirng, do hoc ghé các khu vrc khác không dung tuyên dithng hoc l 
trInh di chuyên. 
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4. Thrc hin dy dü các ni dung tai  Ph.n III cüa Van ban s 
1 1715fUBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh hithng dan tm thai thrc 
hin các phiiang an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngix&i lao dng ye dja phuang ho.c don nguäi lao dung 
vao doanh nghip khi chixa Co sir dông cüa dja phuang. 

5. Khi ngrng thrc hin ph.rang an 03 tai  ch phài ducic s1r ch.p thun cüa 
Ban Quãn 1 các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô nai Co ngu&i lao 
ctng trâ ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngiii lao dng trâ v dja 
phuang, phái cO kêt qua xét nghim b.ng phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc mâu gop)  trong thyi gian 03 ngày ké tü ngày lay mâu. 

7. T chüc dua ngu&i lao dng trâ v dja phixang b&ng phuong tin dua 
don tp trung. Trung hgp doanh nghip to chirc cho ngu&i lao dng trâ ye dja 
phuong bang phuong tin cá nhân thI phái dam bâo vic di chuyên duqc thrc 
hin an toàn, không lay nhim; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap 
Giây xác nhin vic di li cho ngu&i lao dng tr& ye dja phuong. 

8. Ngi.thi lao dng trô v dja phixcing phái khai báo v&i Trung thm Y t xã, 
phu&ng, thi. trân fbi cu tr1i, tr theo dôi süc khOe tai  nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trén co sâ danh sách ngui lao dng tth v dja phuong do Ban Quân l 
các KCN Dông Nai giri, UBND phithng, xã, thj trân giám sat nguYi lao dng trâ 
ye da phuong trong th1rc hin các bin pháp phOng chông djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thu&ng xuyên báo cáo s luçmg tang, giám ngi.räi 
luu tth ti 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 thr 3. 

10. Doanh nghip vâ ngithi lao dng phái chju trách nhim tnróc pháp 
lut khi không thirc hin day dü các quy djnh phOng chông djch, dê xáy ra lay 
lan djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip bitt, thrc hin./,t&ç 

No'i nhn: 
- Công ty TNHH Dechang Vit Nam (thrc hin); 
- Sâ Y tê, Cong an tlnh, LOLD tinh; 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Trang Born; 
- CA xA Giang Din và x An Vin; 
- PhO Truâng ban ph trách (d chi do); 
- Cáo phOng, Trung tarn (th%Tc hin); 
- Website Ban Quán I; 
- Luu: VT, QLLD. 

} 

(ph6i hçip); 
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Dtrong Thj Xuân Nirong 
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