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V/v nhtc nh& khn truang tiêrn vc xin
phOng Covid-19 lieu nhãc li (lan 3).

KInh giri: Các doanh nghip Khu cong nghip tinh Dng Nai.
Tiep tVc trin khai quyêt lit cong tác tiêm chüng vc xin phông Covid- 19
lieu nhàc lai (müi 3) trên dia bàn tinh, Ban Quàn l các Khu cong nghip dê nghj
các doanh nghip trong khu cong nghip phôi hçip thirc hin các ni dung sau:
1. Khn truang, quyt Iit trong vic rà soát, vn dng ngui lao dng tham
gia tiêm vac xin phông Covid-19 lieu nhäc 'ai (rnüi 3).
2. Tao diu kin cho ngui lao dng tham gia tiêm vc xin ngra Covid-19
theo dung ké hoach và ljch tiêm chñng ciLia các trung tam y tê dja phuo'ng.
Ban Quán l các KCN yêu cu các doanh nghip nghiêm tüc t chüc trin
khai nhanh chóng và day dü vic tiêm väc xin phông Covid-19 tai doanh nghip
nhäm han chê dch bnh lay lan trong cong dông, dam bào hoàn thành chiên djch
tiêm chüng vac xin trên dja bàn tinh.
Trân tr9ng./'No'i nhân:
- Nhu trên (thuc liiên);
-SâYtê;
- Trung tam Kim soãt bênh tt (CDC) tinh Dong Nai;
- Trung tam t huyn, TP.
- Các PhOng, Trung tam (thrc hin);
- Luu: VT, QLLD.
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