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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tv do - Hnh phüc

UBND Tf NH DONG NAT
BAN QUAN L
CAC KHU CONG NGHIP
S&
/TB-KCNDN

Dng Nai, ngày

tháng 40 näm 2021

THONG BAO
V/v däng k thiyc hin phtrong an t chfrc cho ngtrô'i lao dng di v hang ngày
cüa Cong ty TNHH Nadfinlo Vit Nam
(KCN Nhon Trtch III, huyn Nhon Tr,ch, tinh Dng Nai)

Can cü Chi thj s6 20/CT-UBND ngày 23/10/2021 v các bin pháp tm thai
"ThIch üng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua djch Covid- 19" trên dja bàn tinh
DôngNai;
Cn cü Van bàn s 1241 9/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh
huâng dan vic thirc hin các phucmg an san xuât kinh doanh dam bào cong tác
phông chông djch Covid- 19 trong tmnh hInh mâi;
Xét phuang an dang k) cüa doanh nghip ti van bàn s 02102021/C V-NFL
ngày 28/10/202 1.
Ban Quàn l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo:
1. Tip nhan va chip thun dang k vic thirc hin phrnmg an M chirc cho
ngui lao dng di ye hang ngày cüa Cong ty TNHH Nadfinlo Vit Nam.
2. Doanh nghip chju trách nhim t chirc thirc hin phuong an san xut kinh
doanh, dam báo an toàn phông chông djch Covid -19. Bô tn khu vrc/phông cách ly
tm thyi (FO, Fl) ti doanh nghip dáp i'rng các diêu kin theo quy djnh. Khi phát
hin có nguñ lao dng trong doanh nghip là FO, Fl: doanh nghip phái kIch hoat
ngay Phrnmg an phông chông djch tii doanh nghip và báo cho Ban chi do phông
chông dch thành phô/huyn, Trung tam y tê thành phô/huyn ni doanh nghip
dang hoat dng và Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip. Doanh nghip phái drng
ngay ho.t dng các chuyên, phàn xuâng,. . . có FO, chü dng thirc hin vic cách ly
FO, truy vet Fl, F2.
3. Doanh nghip ph6i hqp vi các cci quan quãn l, chInh quyn dja phi.wng
trong qua trinh thirc hin phixong an; thirc hin thông báo cho Ban Quãn l các
KCN Dng Nai bitt, theo dOi, thng hçp khi thay dôi so hxçing lao dng tham gia
phucrng an tai doanh nghip.
Ban Quãn l các Khu cong nghip Dng Nai thông Mo Cong ty bi&, thirc
hiên./.
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Noinhân:
- Cong ty TNHH Nadfinlo Vit Nam (thijc hin);
- Sâ Y t, COng an tinh, LDLE) tinh
- Sâ Giao thông Vn tãi
(ph61 hçp);
- BI thtr, ChO tjch UBND huyn Nhm Trach
- Phó Truông ban (phôi hqp chi do);
- Các phOng, Trung tam (thiic hin);
- Website Ban Quán 1;
- Lixu: VT, QLDN (Cánh).
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