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THÔNG BAO 
A A A . A V/v Doanh nghiçp thiyc hiçn phiro'ng an cho ngiro'i lao dyng di, ye hang ngay 

cua Cong ty TNHH Go Trirong Hai Minh 
(KCN Song May, huyn Trãng Born, tinh Dng Nai) 

Can cü K hoach s 11 102/KH-UBND ngày 15/9/202 1 cüa UBND tinh 
ye vic tüng bu&c phie hôi các boat dng kinh té xâ hi, an ninh quôc phông 
dam bâo cong tác phông, chông djch Covid- 19 tai  tinh Dông Nai trong tInh hInh 
mâi; 

Can cü Van bàn s 1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/202 1 cüa UBND tinh 
hithng dan tarn  thô'i thirc hin các phng an san xuât kinh doanh dam bâo cong 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cü h sci dáng k cho ngu1i lao dng di, v hang ngày b.ng phi.rcing 
tin t.p trung và phuong tin Ca nhãn cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. Chip thun cho Doanh nghip thirc hin phrning an cho 06/3 2 ngithi 
lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin dua don t.p trung và 26/32 phuang 
tin cá nhân. Ngui lao dng dugc di, ye hang ngày dam bào phâi a khu vrc 
vüng xanhtai dja phuang, phái duqc tiêm väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngay) 
hoc dã diêu trj khOi bnh Covid- 19 trong vông 180 ngày; có kêt qua xét nghim 
âmtInh. 

2. Di vai nguai lao dng di, v& hang ngày bang phisong tin tp trung: 

2.1 Doanh nghip chju trách nhim t chrc cho nguii lao dng di, v 
hang ngày theo phuang an dã dtrcic chap thun bang phi.rtmg tin dua don tp 
trung, dam bào an toân không lay nhiêm. DOng thyi phãi thiic hin xét nghim 
djnh kr theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và ké hoach chü dng cüa doanh 
nghip và cO thông báo vai Ban Quãn l các KCN Dông Nai dé quàn l. 

2.2. Nguai lao dng len xe phài do than nhit, không b trI len xe nglxi 
cO biêu hin sot. Không duçic dmg, d, di vào nhüng nai khác dê ngu&i trên xe 
tip x't'Ic vâi ngithi ngoài; th%rc hin khü khuân phucing tin sau mOi chuyên di, 
ye. 

3. Di vai nguai lao dng di, v hang ngày bang phucmg tin cá nhân: 

3.1 Doanh nghip chu trách nhim th chi.'rc cho nguai lao dng di, y 
hang ngày theo phucing an dA ducic chap thun bang phi.rong tin cá nhân (xe 02 
bánh hoc ô to duai 09 ch ngoi), dam báo an toàn không lay nhirn. Dng thai 
phâi thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngãnh y tê (neu có) và kê 
hoach chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quán l các KCN 
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Dng Nai d quãn l. 

3.2 .Yêu cu ngui lao dng khi di, v hang ngày bang phmg tin cá 
nhân, phai thirc hin dung 1 trInh tir nth cu trü den doanh nghip và nguçic li; 
tuyt dôi không dirn, do hoc ghé các khu vrc khác không dung tuyên di.rng 
hoc l trInh di chuyên. 

4. Thixc hin d.y dü các ni dung ti Phn III cüa Và.n bàn s 
1171 51UBNDKG\TX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hrnrng dan tm th&i thrc 
hin các phung an san xuât kinh doanh dam bào cOng tác phông chông djch 
Covid-19. 

5. Ngay khi phát hin có nguYi lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phài kIch hot ngay Phuong an phông chông djch ti doanh nghi ,p và 
báo ngay cho Ban chi do phông chông djch thành phô, huyn; Ca quan y tê cap 

huyn nai doanh nghip dang hot dng và Ban Quãn l Khu Cong nghip. 
Doanh nghip phâi di'rng ngay hot dng cac chuyên, phân xu&ng. . . có FO, chü 
dng thrc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngithi lao dng lam vic t.i doanh nghip phài thirc hin dung các quy 
djnh ye phông chông djch, tuân thu yêu câu 5K, chap hành Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phài thung xuyên báo cáo s luqng tang, giàrn ngu?ii 
di, ye hang ngày cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thic hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thur 3. 

8. Doanh nghip và ngui lao dng phãi chu trách nhim truâc pháp lu.t 
khi không thirc hin day dü các quy djnh phông chông djch, de xày ra lay lan 
djch bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hinA&c 

Noinhin: 
- Cong ty TNHH G Trung Hãi Minh (thic hin); 
- Sà Y t Cong an tinh, LDLE) tlnh; 
- BI thu, ChU tjch UBND huyn Tráng Born; 
- DOn CA KCN Song May; 
- PhO Truâng ban phi trách (dë chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quãn 19; 
-Lizu:VT,QLLD. 
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