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THÔNG BAO 
V/v cho ngirôi lao dng dang thyc hin các phiro'ng an 03 tii ch di, v hang ngày 

cua Chi nhanh Cong ty Co phan stra Viçt Nam - Nha may stra Dielac 
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(KCN Bien Hoa I, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cü K hoach s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tüng biiàc phiic hôi các hot dng kinh tê xã hi, an ninh quôc phàng 
dam báo cong tác phông, chông djch Covid- 19 ti tinh Dông Nai trong tInh hlnh 
mOi; 

Can cü Van ban s 117 15/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tInh 
hi.râng dn tam  thri thrc hin các phing an san xuât kinh doanh dam bâo cOng 
tác phông chông djch Covid-19; 

Can cir phixang an dâ dixçic phê duyt tai  Thông báo s6 2674/TB-KCNDN 
ngày 17/8/2021 cüa Ban Quãn 1 các KCN và Van ban so 4051/LDTBXH-
CSLD ngày 27/7/202 1 cUa Sâ Lao dng -Thucmg binh và XA hi; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 

1. ChAp thun cho 300/300 ngithi lao dng dang thirc hin phi.rong an 03 
tai chô cüa doanh nghip di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhân và phuang 
tin tp trung, chia lam 05 dat: 

- Dot 1: 60 ngu?i 
-Dçit2:60ng.r&i 
- Dot 3: 60 ngiIcYi 
- Dat 4: 60 ngu&i 
-Dcit5:60ngu?i 
Ng.thi lao dng &rçc di, v hang ngây dam báo phãi & khu vrc vüng xanh 

tai dja pht.rang, phái duqc tiêm vac xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dã diêu 
trj khôi bnh Covid- 19 trong vóng 180 ngày. 

2. Di vOi 80 ngu&i lao dng di, v hang ngày bang phi.rang tin tp 
trung: 

2.1. Doanh nghip chju trách nhim t chüc cho ngixäi lao dng di, v 
hang ngày theo phucing an dã di.rçic chap thun bang phuong tin dt.ra don tp 
trung, dam bâo an toàn không lay nhiêm. Dông thai phãi thrc hin xét nghim 
djnh k theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) vâ kê hoach chü dng cüa doanh 
nghip và có thông báo vài Ban Quán l các KCN Dông Nai dê quãn 1. 

2.2. Doanh nghip phãi dam bâo nguyen t&c trên mt phuang tin dtra don 
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chi có ngithi lao dng cüa mt doanh nghip. Ngiii lao dng len xe phái do 
than nhit, không bô trI len xe ngu&i có bieu hin sot. KIiông duçic dimg, do, di 
vào nhUng ncli khác dê ngithi trên xe tiêp xüc vâi ngu1i ngoài; thirc hin khi:r 
khuân phrnmg tin sau môi chuyên di, ye. 

3. Di vài 220 ngi.thi lao dng di, v hang ngày b&ng phuong tin cá 
nhân: 

3.1. Doanh nghip chju trách nhim th chirc cho ng.thi lao dng di, ye 
hang ngày theo phucmg an dä duçic chap thun bang phi.rcrng tin cá nhân (xc 02 
bánh hoc ô to drnci 09 chô ngôi), dam bão an toàn không lay nhiern. Dông thyi 
phãi thrc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và kê 
hoach chü dng cüa doanh nghip và có thông báo vâi Ban Quãn l các KCN 
Dông Nai dé quãn l. 

3.2. Ngrnii lao dng khi di, v hang ngày bng phucmg tin cá nhân, phái 
th%rc hin dung 1 trInh ttr ncii cu trü den doanh nghip và nguçlC lai;  tuyt dôi 
không dirng, do ho.c ghé các khu virc khác không dung tuyên du&ig hotc l 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phn III cüa Van ban s 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan t.m thai thirc 
hin các phizong an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phông chông djch 
Covid-19. Không cho ngu?i lao dng ye dja phucmg hoc don ngithi lao dng 
vào doanh nghip khi chua cO sr dông cüa dja phucng. 

5. Khi ngmg thirc hin phuong an 03 ti ch phãi duçic sr chp thun cüa 
Ban Quãn l các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô noi có ngthi lao 
dng tr& ye. 

6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngtthi lao dng tr& v dja 
phixong, phãi có ket qua xét nghim bang phuong pháp RT-PCR am tInh (mâu 
don hoc mu gop)  trong thai gian 03 ngày ke ti'r ngáy lay mu. 

7. To chüc dua ngix&i lao dng trô v dja phuong bang phuong tin dua 
dOn tp trung. Tru?ng hqp doanh nghip to chirc cho ngithi lao dng trà ye dja 
phucing bang phuong tin cá nhân thI phái dam báo vic di chuyen duqc thrc 
hin an toàn, khOng lay nhiêm; và doanh nghip chju trách thim trong vic cap 
Giây xác nhn vic di lai  cho ngu&i lao dng trâ ye dja phi.rang. 

8. Ngui lao dng trâ y dja phuong phâi khai báo vri Trung tam Y t xâ, 
phi.thng, thj trân noi cu trü, ti thco dôi süc khOe ti nhà 07 ngày, thirc hin 
nghiêm quy djnh 5K. 

Trên Co si danh sách ngi.nYi lao dng trâ v dja phuong do Ban Quân l 
các KCN Dông Nai gi'ri, UBND phu&ng, xa, thj trân giám sat ngu?i lao dng trâ 
ye dja phuong trong thrc hin các bin pháp phOng chOng djch. 

9. Ch d báo cáo: Phâi thu?ng xuyên báo cáo s hrçing tang, giâm ngu?i 
km trü ti doanh ng1iip cho Ban Quãn l các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d 
báo cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau ian xét nghim thu 3. 

10. Doanh nghip và ngtthi lao dng phái chju trách thim truàc pháp 
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1ut khi không thirc hin dy dü các quy djnh phông chng djch, dê xãy ra lay 

lan djch bnh. 

Ban Quân 1 các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thrc hin.I 

Noi nhmn: 
- Chi nhánh Cong ty CO phn süa Vit Nam — 
Nhà may sua Dielac (thrc hin); 

- Sà Y t, COng an tinh, LDLD tinh; 
- BI thu, ChCI tjch UBND thành ph Bién HOa 
- Dn CA KCN Biên HOa 
- PhO Trung ban phi trách (dé chi dao); 
- Các phOng, Trung tam (thrc hin); 
- Website Ban Quân 1; 
- Lixu: VT, QLLD. 
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