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THÔNG BAO
V/v b trI luii trü tii doanh nghip thyc hin các phu'o'ng an 03 t31 ch6
cüa Cong tyC phân Chi sql Cao su V.R.G Sado
(KCN Dau Giay, huyçn Thong Nhat, tinh Dong Nai)
Can cir K hoch s6 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa UBND tinh
ye vic t'rng bi.rOc phic hôi các hoat dng kinh tê xã hi, an ninh quc phông
dam báo cong tác phông, chong dlch Covid- 19 tai tinh Dông Nai trong tInh hInh
mài;
Can cir Van bàn s 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh
hrn9ng dan tam thi thrc hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong
tác phông chong dch Covid-19;
Can cr h sa däng k' thirc hin các phi.nmg an 03 tai ch dam bão cOng
tác phOng chông djch Covid- 19 t?i doanh nghip cüa Cong ty;
Can cü Biên bàn lam vic ngày 08/10/202 1 cüa Doàn kim tra Ban Quàn 1'
các KCN DOng Nai ye vic kiêm tra vic däng k' mâi thirc hin phuong an "03
tai ch" cüa Cong ty Co phân Chi sgi Gao su V.R.G Sado;
Xét d nghj cüa Doanh nghip:
1. Chip thun cho Doanh nghip thiic hin phuong an sr ding các khu
vrc van phông, phông h9p, nhà kho, nhà xuâng, các khu vuc cOn trông lam nai
luu trü cho 52/79 nguäi lao dng lam vic, an, ti doanh nghip dam báo hoat
dông san xuât kinh doanh và phOng chông djch Covid-19.
2. Vic b trI nguäi lao dng lam vic và 1uu trü tai Cong ty phài có cam
kêt dông thu.n cüa ngithi lao dng và chU doanh nghip. Doanh nghip phài to
chi'rc don ngui lao dng vào khu virc hru ti-u bang phucing tin t.p trung, dam
bão an toàn không lay nhiêm.
3. Yêu cAu doanh nghip chi b trI vào khu luu trü nhirng ngui lao dng
thuc khu virc vüng xanh và dã duçic tiêm väc xin it nhât 01 rnüi (sau 14 ngày)
hoàc dã diêu trj khôi bnh Covid- 19 trong vOng 180 ngày, có két qua am tinh lan
1 bang phuong pháp test nhanh kháng nguyen vào ngày thir 01 và ngày thi:r 03
bang phuong pháp RT-PCR (mu doii hoc mu gp 5 hoc mâu gp 10).
4. Thrc hin dÀy du các ni dung t?i PhÀn III cüa Van bàn so
1 1715/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh huàng dan tam thai thirc
hin các phuong an san xuât kinh doanh dam bão cong tác phông chông djch
Covid-19. Không cho nguôri lao dng ye dja phuong hoc dOn ngithi lao dng
vao doanh nghip khi chua có sij dông cüa dja phucing.
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5. Khi ngrng thrc hin phucmg an 03 ti ch6 phái thrçyc sr chip thuân cüa
Ban Quán các KCN Dông Nai và UBND huyn, thành phô ncii có ngithi lao
dng tr& ye.
6. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho ngithi lao dng trâ v dja
phuGng, phái có kêt qua xét nghim bang phrng pháp RT-PCR am tinh (mu
&m hoac mâu gop) trong thxi gian 03 ngày kê tr ngày lay mu.
7. T chüc dua ngithi lao dông trâ v dja phrnmg bang phi.rong tin &ra
don t.p trung. Trumg hcip doanh nghip to chi'rc cho ngrâi lao dng tth v dja
phuong bang phumg tin cá nhân thI phâi dam bão vic di chuyên duçc thirc
hin an toàn, không lay nhiêm; và doanh nghip chju trách nhim trong vic cap
Giây xác nhn vic di lai cho ngi.râi lao dng trâ ye dja phuong.
8. Ngthi lao dng trâ v dja phuing phái khai báo vOi Trung tam Y t xã,
phir&ng, thj trân nai cu trü, ti theo döi sue khôe tai nhâ 07 ngày, thirc hin
nghiêm quy djnh 5K.
Trên co sâ danh sách ngrii lao dng trO v dja phuxng do Ban Quán 1
các KCN Dông Nai gri, UBND phu&ng, xã, thj trân giám sat ngu&i lao dng trâ
ye dja phuang trong thc hin các bin pháp phông chông djch.
9. Ch d báo cáo: Phãi thix&ng xuyên báo cáo s h.rçmg tAng, giAm ngi.thi
lixu tri tai doanh nghip cho Ban QuAn 1 các KCN Dông Nai. Thrc hin chê d
báo cáo ket quA SARS-CoV-2 sau lan xét nghim thu 3.
10. Doanh nghip và ngithi lao dng phAi chju trách nhimtruoc pháp
lut khi không thirc hin day dü các quy dnh phông chông djch, dê xAy ra lAy
lan djch bnh.
Ban QuAn l' các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh
nghiêp biêt, thiic hien./.
No'inhân:
- Cong ty C phn Chi si Cao su V.R.G Sado (thc hin);
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