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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

V/v khẩn cấp báo cáo dịch tễ bệnh 

dịch viêm phổi do nCOV 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Thực hiện Chỉ thị số 492/CT-EVN ngày 31/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng 

thành viên EVN về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh nCOV và văn bản số 

495/EVN-TCNS ngày 01/02/2020 về khẩn cấp báo cáo dịch tễ bệnh dịch viêm phổi 

do nCOV của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

 Tiếp theo văn bản số 232/GENCO3-VP ngày 29/01/2020 và văn bản số 

241/GENCO3-VP ngày 31/01/2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc phòng, 

chống dịch bệnh nCOV, Tổng Công ty đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện các 

nội dung như sau: 

1. Triển khai ngay các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh tại nơi 

làm việc (rửa tay sát trùng, xúc họng diệt khuẩn, sử dụng khẩu trang nơi đông người), 

đồng thời khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch nCOV ngoài nơi làm việc. 

2. Cách ly 14 ngày các đối tượng CNVC lao động và đối tác làm việc với đơn vị 

có đi, về từ vùng có dịch, đặc biệt là từ Trung Quốc và báo cáo dịch tễ theo quy định 

của Bộ Y tế. 

3. Tổng hợp báo cáo các trường hợp nguy cơ lây nhiễm, nghi ngờ lây nhiễm theo 

mẫu số 1 đính kèm và gửi về Tổng Công ty (VP-TTBV) theo Email: 

huyenlt@genco3.evn.vn trước ngày 04/02/2020. 

4. Các đơn vị báo cáo về Tổng Công ty (Văn phòng - Thanh tra Bảo vệ) hàng tuần 

(Thứ 5) về kế hoạch phòng, chống dịch nCOV theo mẫu số 2 đính kèm cho đến khi 

có thông báo hết dịch. 

Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trân trọng./.          

Nơi nhận:                                                                                   KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

- HĐQT/EVNGENCO 3;                                                                  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                                                                                
- Ô. TGĐ/EVNGENCO 3;                                                                                     
- Như trên;  

- Các Ông/Bà: PTGĐ; 

- Các Ban EVNGENCO 3; 

- VP Công đoàn;  

- Lưu: VT, VP. 
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