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UBND TINH DONG NA!
BAN QUAN L''
CAC KIIU CONG NGHIP
S6: 44
/TB-KCNDN

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc
DôngNai, ngày -/3 tháng /o nãm 2021

THÔNG BAO
V/v cho ngiroi lao dng dang thrc hin các phtro'ng an 03 ti ch di, v hang ngày
cüa Cong ty TNHH Mt thanh viên Dch vi bão v Sonadezi
(KCN Biên Hôa II, thành phô Biên Hôa, flnh Dng Nai)
Can cir K hoch s6 111 02/KH-UBND ngày 15/9/2021 cüa TJBND tinh ye vic
trng buâc phic hôi các hoat dng kinh tê xA hOi, an ninh quôc phông dam bão cong
tác phông, chong djch Covid- 19 t?i tinh Dông Nai trong tInh hmnh mâi;
CAn cr VAn ban s6 1171 5/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 cüa UBND tinh
hixâng dn tm thi thrc hin các phuo'ng an san xuât kinh doanh dAm bAo cong tác
phông chông djch Covid-19;
CAn cr phl.r(mg an dA disçrc phê duyt ti Thông báo s6 3269/TB-KCNDN ngày
17/9/202 1 cüa Ban Quãn l cAc KCN;
Xét d nghj cüa Doanh nghip:
1. Chap thun cho 96/96 ngrnYi lao dng dang thrc hin phucing An 03 tai ch
cüa doanh nghip di, ye hang ngAy bang phinmg tin cA thAn vA phucing tiên tap trung,
chia lam 05 dçit:
-Dcit1:19nguii
-Dçt2:19nguci
-Dçit3: 19nguii
-Dçit4: l9ngi.rOi
-Dcit5:2Ongix&i
Ngithi lao dng duçic di, v hang ngày dAm bAo phAi a khu virc vUng xanh ti
dja phucing, phAi duc tiêm vAc xin It nhât 01 müi (sau 14 ngày) hoc dA diêu trj khOi
bnh Covid-19 trong vông 180 ngAy.
2. Doanh nghip chju trách nhim t chtc cho ngithi Lao dông di, ye hAng ngày
theo phucing An dA duqc chap thun bang phuong tin CA nhAn (xe 02 bAnh hoc ô tO
duài 09 chO ngoi), dAm bAo an toAn không lay nhiêm. Dông thyi phAi thrc hin xét
nghim djnh k' theo quy djnh cüa ngAnh y tê (neu co) và ké hoch chü dng cüa
doanh nghip vA có thông báo vai Ban QuAn 1 cAc KCN DOng Nai dê quAn l.
3. Nguii lao dng khi di, v hang ngày b.ng phi.rong tin cA nhan, phAi thirc
hin dng 1 trinh tir ncii cu trü den doanh nghip và ngiiçic lai; tuyt dôi khong dfrng,
do hoc ghé cAc khu vrc khAc không dung tuyên dirang hoc lô trinh di chuyên.
4. Thirc hin dy dü các nôi dung t?i Ph.n III cüa van bAn so 1171 5/IJBNDKGVX ngày 25/9/2021 cUa UBND tinh huàng dn tam thii thirc hin cAc phucing an
sAn xuât kinh doanh dAm bAo cong tAc phOng chông djch Covid- 19. Không cho nguai
lao dng ye dja phuong hoc dOn nguai lao dng vào doanh nghip khi chua cO si
dong cUa dja phuong.
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5. Khi ngfrng thirc hin phumg an 03 ti ch phãi duçic sr chAp thun cüa Ban
Quãn l các KCN Dng Nai và UBND huyn, thành phô nth Co ngi.ri lao dng tr& ye.
6. Doanh nghip thc hin xét nghim cho ngu1i lao dng tth v dja phrning,
phãi cO kêt qua xét nghim bang phirong pháp RT-PCR am tInh (mâu don hoc mâu
gop) trong th?yi gian 03 ngày kê tir ngày lay mu.
7. T chrc &ra ngu&i lao dng trâ v dja phixong bang phirong tin dira don tap
trung. Trueing hqp doanh nghip t chirc cho ng.r1i lao dng tri ye dja phuong bang
phtrcing tin cá nhân thI phái dam bâo viêc di chuyên dixçic thvc hin an toàn, không
lay nhiêm; va doanh nghip chju trách thim trong vic cap Giây xác nhn vic di li
cho ngi.r?i lao dng trâ v dja phucmg.
8. Nguii lao dng tth v dja phircmg phái khai báo vài Trung tam t x,
phurng, thj trân noi cu trü, tr theo dOi si.'rc khOe tai nhà 07 ngày, thirc hin nghiem quy
djnh 5K.
Trên co s& danh sách ngu1i lao dông trâ v dia phuong do Ban Quán l các
KCN Dông Nai gCri, UBND phu?ing, xa, thj trân giám sat nguii lao dng trâ ye dja
phuong trong thtrc hin các bin pháp phOng chông djch.
9. Ch d báo cáo: Phãi thu?mg xuyen báo cáo s lucmg tang, giárn ngui km
trü t?i doanh nghip cho Ban Quãn l các KCN Dong Nai. Thc hin chê d báo cáo
kêt qua SARS-CoV-2 sau lan xét nghiém thir 3.
10. Doanh nghip và ngui lao dOng phãi chju trách nhiêm truâc pháp lut khi
không thirc hin day dCi các quy djnh phông chông djch, dé xáy ra lay lan djch bnh.
Ban Quán l các Khu cong nghip Dng Nai thông báo cho Doanh nghip
biêt, thrc hin./&.
No'i nhin:
- Cong ty TNHH Mt thành vién
Djch viii bão v Sonadezi (thc hin);
- Sâ Y té, Cong an tinh, LDLD tinh
- BI thu, ChU tjch UBND thành phO Bién Hôa
- DOn CA KCN Bién HOa
- PhO TruOng ban phi trách (dé chi do);
- Các phOng, Trung tam (thuc hin);
- Website Ban Quán I;
- Luu: VT, QLLD.

(ph6i hcip);
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