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THONG BAO 
V/v Doanh nghip thrc hin phiro'ng an cho ngtrôi lao dng di, v hang ngày 

cüa Cong ty Cphn Sonadezi Châu Dire 
(Tang 9, Toa nha Sonadezi, KCN Bien Hoa I, thanh pho Bien Hoa, tinh Bong Nai) 

Can cir K hoch s 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh 
ye vic tirng b.râc phtic hôi các hott 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 cir Van ban so 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh 
hithng dn ttm thñ thirc hin các phrnmg an san xuât kinh doanh dam báo cong 
tác phOng chông djch Covid-19; 

Can cü h sa däng k cho ngYi lao dng di, v& hang ngày bang phung 
tin cá nhân cüa Cong ty; 

Xét d nghj cüa Doanh nghip: 
1. Chip thun cho Doanh nghip thirc hin phiring an cho 28/154 ngi.r&i 

lao dng di, ye hang ngày bang phuong tin cá nhãn. Ngithi lao dng &rçYc di, 
ye hang ngày dam bâo phái a khu virc vling xanh t.i dja phuong, phái di.rçrc tiém 
väc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dâ diêu trj khOi bnh Covid-19 trong 
vông 180 ngày; có két qua xét nghim am tmnh. 

2. Doanh nghip chju trách nhim to chüc cho ngi.thi lao dng di, ye hang 
ngày theo phuong an dâ dirge chap thun bang phi.rang tin cá nhân (xe 02 bánh 
hoc ô to di.râi 09 chô ngôi), dam bão an toàn không lay nhiérn. DOng th&i phâi 
th%rc hin xét nghim djnh kS'  theo quy djnh cüa ngành y tê (neu co) và ké hoch 
chU dng cüa doanh nghip và có thông báo vài Ban Quán 1 các KCN Dông 
Nai dê quân 1. 

3. Ngixäi lao dng khi di, v hang ngày bang phirorng tin cá than, phâi 
thirc hin dung i trinh tt'r nii eli trix den doanh nghip và nglrçlc Iai;  tuyt dôi 
không di'xng, do hoc ghé các khu virc khác không dung tuyên di.r?mg hoc l 
trInh di chuyên. 

4. Thirc hin dy dü các ni dung ti Phan III cüa Van ban so 
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh hisàng dan tm thai thc 
hin cac phlicing an san xuât kinh doanh dam bâo cong tác phông chông djch 
Covid- 19. 

5. Ngay khi phát hin có nguai lao dng trong doanh nghip là FO: doanh 
nghip phãi kIch hot ngay Phuang an phèng chông djch ti doanh nghip va 
báo ngay cho Ban chi do phOng chông djch thành phô, huyn; cci quan y tê cap 
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huyn noi doanh nghip dang ho?t dng vá Ban Quãn 1 Khu cong nghip. 
Doanh nghip phái dimg ngay hot ctng các chuyên, phân xi.r&ng. . . có FO, chü 
dng thirc hin ngay vic cách ly FO, truy vet Fl, F2. 

6. Ngithi lao dng lam vic ti doanh nghip phái thirc hin diing các quy 
djnh ye phOng chông djch, tuãn thu yéu câu 5K, chap hânh Ni quy, quy djnh 
cüa doanh nghip. 

7. Ch d báo cáo: Phâi thii&ng xuyén báo cáo s luqng tang, giárn ngix&i 
di, ye hang ngày cho Ban Quán 1 các KCN Dông Nai. Thirc hin chê d báo 
cáo kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3. 

8. Doanh nghip và nguñ lao dng phãi chju trách nhim truâc pháp 1ut 
khi không thrc hin day du các quy djnh phông chông dich,  dê xáy ra lay lan 
dich bnh. 

Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh 
nghip biêt, thirc hin.I 

Noi nIiin: 
- Cong ty Co phAn Sonadezi Châu Drc (thrc hin); 
- SO Y té, COng an tinh, LDLD tinh 
- BIthu, ChO tjch UBND thành phO Biên HOa (phOi hcip); 
-DOnCAKCNBiénHOa J 
- PhO lwOng ban phi trách (dê chi do); 
- Các phOng, Trung tam (thxc hin); 
- Website Ban Quãn I; 
-Luii:VT,QLLD. 
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