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V/v báo cáo về kế hoạch phòng, chống 

dịch (từ 28/3 - 03/4/2020) và tình hình 

triển khai phương án làm việc từ xa, 

cắm trại tập trung. 

 

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 và Văn bản số 

1972/EVN-TC&NS ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính Phủ, Tổng Công ty Phát điện 3 kính báo cáo Tập đoàn về kế 

hoạch phòng chống dịch, điều tra dịch tễ học bệnh dịch viêm phổi cấp do vi rút 

COVID-19 và tình hình triển khai phương án làm việc từ xa, cắm trại tập trung 

tại các đơn vị trong Tổng Công ty như sau: 

Trong tuần qua, toàn Tổng Công ty chưa có trường hợp nào mắc dịch bệnh 

viêm phổi cấp do vi rút COVID-19 gây ra, tình hình sức khỏe của CBCNV Cơ 

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

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

chống dịch bệnh, Tổng Công ty tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh và triển khai phương án làm việc từ xa đối với lực lượng gián tiếp, cắm trại 

tập trung cho bộ phận sản xuất trực tiếp, cụ thể như sau: 

1. Đối với phòng lây nhiễm cho cá nhân: Tiếp tục thực hiện các biện pháp khử 

trùng khu vực làm việc, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo 

thân nhiệt, Vitamin C... cho CNVC; Hạn chế hội họp và tạm dừng đi công tác, 

làm việc ở nước ngoài và các vùng lãnh thổ đang có dịch. 

2. Đối với khu vực làm việc: Tiếp tục vệ sinh, phun thuốc khử trùng, thuốc diệt 

côn trùng định kỳ hàng tuần; lau sàn nhà, tay nắm các cửa, thang máy,… ở các 

khu vực văn phòng làm việc và các phân xưởng bằng các chế phẩm diệt khuẩn. 

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

ra vào Văn phòng Cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị. Trong Văn phòng Cơ 

quan Tổng Công ty, các đơn vị đều có bố trí phòng cách ly tạm thời phục vụ 

cho các trường hợp có CNVC sốt do hội chứng vi rút.   

3. Thực hiện tốt công tác truyền thông: Thường xuyên cập nhật, phổ biến tình 

hình dịch bệnh theo thông tin của Bộ Y tế. 
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4. Công tác chỉ đạo: Tiếp tục triển khai kế hoạch theo từng trường hợp. Tổng 

Công ty đang hoàn thiện phương án bảo đảm vận hành, sửa chữa, ĐTXD, … 

trong trường hợp tại các đơn vị có người bị nhiễm bệnh, nhằm đảm bảo hoàn 

thành nhiệm vụ của Tổng Công ty trong mọi tình huống. 

5. Công tác điều tra dịch tễ học COVID-19. 

5.1 Tổng số đối tác, lao động hiện tại là người nước ngoài tại các đơn vị 

trong toàn Tổng Công ty là 15 người: bao gồm 7 người Hàn Quốc, 04 người 

Philippines, 04 người Ấn Độ đang thực hiện công tác trung tu và bảo trì các tổ 

máy tại các NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng do Ban Quản lý Dự án 

Nhiệt điện Vĩnh Tân quản lý. Tình hình sức khỏe của các chuyên gia/người lao 

động bình thường, không có biểu hiện ho, sốt và khó thở.  

5.2 Tổng số CNVC hiện tại đang được cách ly tại nhà: 09 trường hợp tại 

Công ty EPS, cụ thể như sau: 

- Có 04 trường hợp cách ly tại nhà do tiếp xúc với người từng điều trị tại bệnh 

viện Bạch Mai. 

- Có 05 trường hợp cách ly tại nhà do có nhà ở trong thôn Văn Lâm 3, chưa 

hết hạn phong tỏa của địa phương và sẽ kết thúc cách ly vào ngày 

14/04/2020. 

Hiện tại, tình hình sức khỏe của các trường hợp trên đều bình thường, không 

có biểu hiện sốt, ho và khó thở. 

6. Tình hình triển khai phương án làm việc từ xa và cắm trại tập trung tại các 

đơn vị trong Tổng Công ty. 

Hầu hết các đơn vị trong Tổng Công ty đã triển khai phương án tăng số 

lượng CBCNV làm việc từ xa/tại nhà (lực lượng gián tiếp) và triển khai cắm 

trại tập trung đối với CBCNV trực tiếp sản xuất, trừ Công ty Nhiệt điện Ninh 

Bình do tình hình dịch bệnh tại địa phương vẫn đang được kiểm soát tốt nên 

Công ty chưa triển khai phương án cắm trại tập trung đối với lực lượng trực 

tiếp sản xuất, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ triển khai phương án kịp thời 

theo tình hình diễn biến của dịch bệnh. (Phương án cụ thể tại các đơn vị như 

phụ lục 2 đính kèm). 

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

Trân trọng./.    
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Đính kèm: 

- Mẫu 2: Báo cáo phòng chống dịch nCoV. 

- Phụ lục 2: Tình hình triển khai phương án làm 

việc từ xa và cắm trại tập trung tại các đơn vị 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;       

- Ô. TGĐ (để báo cáo);     

- Các PTGĐ;  

- Công đoàn TCT; 

- Các Ban TCT;  

- Lưu: VT, VP.                                                                                                                                                                                                                                     

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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