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Kính gửi: 

      - Các đơn vị thành viên; 

      - Cơ quan Tổng công ty. 

Căn cứ văn bản số 713/EVN-TCNS ngày 17/02/2022 của Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam về việc tăng cường quán triệt thực hiện phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh sau Tết Nguyên đán diễn biến 

phức tạp, phát sinh nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 tại một số đơn vị và Cơ quan 

Tổng công ty. Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện và phòng, 

chống dịch COVID-19 (dịch bệnh) có hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện 

Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28/01/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị COVID-19 và Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 về 

Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế. Tổng công ty 

yêu cầu các đơn vị và Cơ quan Tổng công ty tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh theo các nội dung như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt và nghiêm túc thực 

hiện các nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời về 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (Nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ); văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 

31/01/2022 của Tập đoàn về Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 

218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và văn bản số 829/EVN SPC-TCNS ngày 07/02/2022 về việc triển 

khai văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn.  

2. Tổng công ty hướng dẫn bổ sung về cách ly y tế tại mục 12 của Phụ lục 

đính kèm văn bản số 829/EVN SPC-TCNS ngày 07/02/2022 về việc triển khai 

văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn, như sau:  

- Đối với F0 được điều trị tại nhà: thời gian cách ly y tế, điều trị đủ 7 ngày 

và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2; 

trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính, tiếp tục cách ly y tế 

đến đủ 10 ngày đối với CBCNV đã tiêm đủ liều vắc xin, cách ly đủ 14 ngày đối 

với CBCNV chưa tiêm đủ liều vắc xin.   

-  Đối với F0 điều trị tại bệnh viện: sau thời gian điều trị tại bệnh viện yêu 

cầu theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày và tuân thủ thông điệp 5K.  

- Cách ly đối với F1: cách ly y tế tại nhà đủ 5 ngày và có kết quả xét 

nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2 ngày thứ 5, tự 
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theo dõi sức khỏe 2 ngày tiếp theo và tuân thủ thông điệp 5K (F1 xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên ngày thứ 1 và 5).  

 3. Riêng tại Cơ quan Tổng công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng 

cường phòng, chống dịch COVID-19:  

- Nghiêm túc thực hiện khai báo y tế điện tử QR code hàng ngày trước khi 

vào cơ quan làm việc, đo thân nhiệt, mang khẩu trang, sát khuẩn tay đối với 

CBCNV và khách đến liên hệ công tác; nhân viên giao nhận hàng hóa, bưu 

phẩm... Đặc biệt kiểm soát thân nhiệt CBCNV và khách ra vào Cơ quan/đơn vị.  

- Hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại giữa các phòng/ban; không tụ tập tại 

khuôn viên của Cơ quan/đơn vị; thực hiện nghiêm hơn nữa nguyên tắc 5K của 

Bộ Y tế tại nơi làm việc/khi tiếp xúc khách hàng... 

- CBCNV tự theo dõi sức khỏe bản thân, trong trường hợp có các biểu hiện 

nghi ngờ mắc dịch bệnh phải khai báo kịp thời cho lãnh đạo phụ trách/y tế đơn 

vị/y tế địa phương để được xét nghiệm, cách ly sớm tránh lây lan trong Cơ 

quan/đơn vị. 

- Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên sàng lọc định kỳ/đột xuất theo 

văn bản số 112/TCNS ngày 06/02/2022 về việc thông báo thay đổi Phương án 

làm việc tại Cơ quan Tổng công ty sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 

07/02/2022 (mục 2a, xét nghiệm cho CBCNV có nguy cơ cao lây nhiễm 

COVID-19 – đính kèm văn bản). 

4. Giao ban truyền thông: Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của 

CBCNV trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh, thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc/khi đi công tác/tiếp xúc các đoàn 

khách… để phòng lây nhiễm trong Cơ quan/đơn vị.   

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh 

đối với các đơn vị trực thuộc.  

6. Tiếp tục phối hợp với địa phương để quyết liệt thực hiện kế hoạch tiêm 

vắc xin mũi bổ sung cho CBCNV, phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2022.  

Yêu cầu các đơn vị và Cơ quan Tổng công ty nghiêm túc thực hiện các nội 

dung nêu trên./.   

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐTV; 

- Ban TGĐ; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 EVN SPC; 

- VP và các Ban; 

- Lưu: VT, TCNS.Th. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hầu 
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