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CHỈ THỊ
Về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh nCOV

–––––––––––––––––––––––

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 
(nCOV) gây ra, đang phát triển với tốc độ rất nhanh và diễn biến phức tạp tại Trung 
Quốc và một số nước trong khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức ban bố 
tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi do nCOV. Tại Việt Nam đã có 
05 trường hợp dương tính với nCOV đều có liên qua đến từ vùng dịch (Vũ Hán, 
Trung Quốc). Đây là một dịch bệnh nguy hiểm, số lượng người mắc dịch và tử 
vong tăng nhanh, bệnh dịch thể lây truyền trực tiếp từ người sang người, chưa có 
vacine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng ngừa bệnh dịch, đảm bảo sức khoẻ của 
CNVC lao động phục vụ sản xuất và kinh doanh điện an toàn liên tục, Tập đoàn 
yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Mục tiêu 
1.1. Mục tiêu chung: Không có CNVC lao động mắc dịch bệnh nCOV và luôn 

đảm bảo sản xuất, kinh doanh điện an toàn, liên tục.
1.2. Mục tiêu cụ thể: 
+ Về thông tin, truyền thông: Đảm bảo 100% CNVC lao động được thông tin về 

dịch bệnh do nCOV (cách phòng, chống cho cá nhân và cộng đồng).
+ Về chỉ đạo: 100% các đơn vị thành viên và trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo và 

có kế hoạch hoạt động cụ thể.
+ Về đảm bảo trang thiết bị phòng, chống dịch:  Bảo đảm trang bị, chế phẩm diệt 

khuẩn, vệ sinh cá nhân...cần thiết cho CNVC lao động trong việc phòng, chống dịch bệnh.
+ Về giám sát dịch bệnh: Đảm bảo điều tra, theo dõi và phát hiện kịp thời CNVC 

mắc dịch để cách ly và được điều trị kịp thời.
+ Về chống dịch: Khống chế, bao vây ổ dịch và xử lý triệt để không để dịch 

bệnh lây lan rộng trong CNVC lao động.
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nCOV tại các đơn vị; xây 

dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch bệnh theo các tình huống. 
2.2. Thực hiện công tác tuyên truyền và giám sát dịch, với các nội dung: cách 

theo dõi, phát hiện, sự lây lan của bệnh dịch; điều tra dịch tễ học để có biện pháp 
phòng chống; triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân và khử trùng nơi làm việc.



2.3. Hạn chế hội họp đông người; không đi du lịch hoặc đến làm việc vùng 
đang có dịch, bệnh; có biện pháp quản lý, theo dõi CNVC lao động hoặc đối tác 
đến từ vùng có dịch. 

2.4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để nắm bắt diễn biến của 
dịch trong khu vực và phối hợp ứng cứu kịp thời khi có bệnh dịch phát sinh. 

2.5. Các đơn vị có CNVC lao động đã đến làm việc hoặc tiếp xúc với các đối 
tượng tại vùng có dịch bệnh, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế chức năng 
tại địa bàn để có phương án theo dõi chặt chẽ.

2.6. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Điều độ các miền đảm bảo 
nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Đặc biệt 
chú ý: Các đối tượng không nhiệm vụ hoặc đến từ vùng có dịch tuyệt đối không 
được vào khu vực làm việc. 

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch trên đây các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo 
phòng, chống bệnh dịch nCOV và tổ chức triển khai thực hiện. 

 3.2. Ban Quan hệ quốc tế EVN có trách nhiệm nắm tình hình các đoàn quốc 
tế đến EVN làm việc, đặc biệt với các đoàn khách đến từ Trung Quốc cần xin ý 
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn trước khi bố trí lịch làm việc.

3.3. Giao Văn phòng EVN phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực 
hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực tòa nhà của EVN.

3.4. Giao Trung tâm Thông tin Điện lực có các biện pháp phổ biến, tuyên 
truyền về phòng, chống dịch bệnh cho CNVC lao động toàn Tập đoàn.

3.5. Giao Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn phối hợp với các đơn vị liên 
quan để tham mưu, đề xuất công tác phòng chống dịch bệnh nCOV trong Tập đoàn.

3.6. Hàng tuần (Thứ 6) các đơn vị báo cáo về Tập đoàn (Ban Tổ chức và 
Nhân sự) về kế hoạch phòng, chống dịch; điều tra dịch tễ học (các trường hợp đi 
đến vùng có dịch, trường hợp nghi nhiễm và nhiễm bệnh dịch) cho đến khi có 
thông báo hết dịch.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
- Các đơn vị thành viên EVN; CHỦ TỊCH
- Tổng Giám đốc, các PTGĐ Tập đoàn;
- Các Ban, Văn phòng EVN;
- Công đoàn EVN;
- Lưu: VT, TC&NS,VP.

                  
               Dương Quang Thành
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