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V/v báo cáo về kế hoạch phòng, 

chống dịch và điều tra dịch tễ học 

bệnh dịch nCoV (từ 01-07/02/2020) 

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Thực hiện Chỉ thị số 492/CT-EVN ngày 31/01/2020 của Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV, Tổng Công ty Phát 

điện 3 kính báo cáo Tập đoàn về kế hoạch phòng chống dịch và điều tra dịch tễ 

học bệnh dịch viêm phổi cấp do vi rut nCoV như sau: 

Đến thời điểm hiện tại, trong toàn Tổng Công ty chưa có trường hợp nào mắc 

dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV gây ra, tình hình sức khỏe của CBCNV 

Cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị thành viên bình thường. Để thực hiện công 

tác chăm sóc sức khỏe người lao động và triển khai kịp thời các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh, Tổng Công ty đã có nhiều văn bản chỉ đạo tới các đơn vị và triển 

khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh cụ thể: 

1. Đối với phòng lây nhiễm cho cá nhân:  

- Tiến hành khử trùng khu vực làm việc, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu 

trang, máy đo thân nhiệt, Vitamin C... cho CNVC;  

- Yêu cầu hạn chế hội họp và đi công tác, làm việc ở nước ngoài; đặc biệt ở 

các nước, các vùng lãnh thổ đang có dịch; 

- Trong trường hợp có CNVC sốt do hội chứng vi rút sẽ cho cách ly tại nhà 14 

ngày (trừ khi có kết luận âm tính với nCoV).  

- Thực hiện các biện pháp bổ sung vitamin tăng cường sức khoẻ và miễn dịch 

cho CNVC lao động. 

2. Đối với khu vực làm việc: Vệ sinh, phun thuốc khử trùng, lau nhà bằng các chế 

phẩm diệt khuẩn khác ở các khu vực văn phòng làm việc và các phân xưởng. 

Tổng Công ty tiến hành đo thân nhiệt bắt buộc đối với CBCNV và khách ra vào 

Văn phòng. CBCNV làm việc tại Văn phòng EVNGENCO 3 được trang bị 

khẩu trang, vitamin C và rửa tay sát khuẩn trước khi vào Văn phòng. Tổng 

Công ty cũng thực hiện phun thuốc khử trùng khu vực Văn phòng Cơ quan 

EVNGENCO 3 định kỳ vào cuối mỗi tuần. Các chai dung dịch rửa tay sát 

khuẩn, nước súc miệng, nước rửa tay được bố trí ở những vị trí thuận lợi cho 

CBCNV. Trong Văn phòng cũng bố trí phòng cách ly tạm thời.  
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3. Thực hiện tốt công tác truyền thông: Lập chuyên mục “Phòng, chống dịch bệnh 

do virus Corona - nCoV” trên trang nội bộ và website của EVNGENCO 3 với 

các nội dung: thông báo về dịch bệnh, cách phòng chống bệnh, các văn bản chỉ 

đạo của Tổng Công ty, EVN, Bộ Y tế, Chính Phủ; yêu cầu CNVC cung cấp 

thông tin tình hình nghi ngờ mắc dịch hoặc đi du lịch, nghỉ phép... của bản thân 

cũng như người thân. Thường xuyên cập nhật, phổ biến tình hình dịch bệnh 

theo thông tin của Bộ Y tế.  

4. Công tác chỉ đạo: Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh do nCoV và triển khai kế hoạch theo từng trường hợp. 

5. Công tác điều tra dịch tễ học nCoV: theo phụ lục đính kèm. 

Tổng Công ty Phát điện 3 kính báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Trân trọng./.    

 

Đính kèm: 

- Mẫu 2: Báo cáo phòng chống dịch nCoV.  

Nơi nhận:                                                                                   KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                          PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                
- Ô. TGĐ (để báo cáo);                                                                                         
- Các PTGĐ; 

- Lưu: VT, VP. 
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