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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2022  
      

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Căn cứ Quyết định số 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 ban hành Quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

Căn cứ văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn về việc triển 

khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế, đồng thời 

để triển khai các mục tiêu và định hướng thực hiện Chủ đề năm 2022 của EVN là 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” ban hành tại Nghị quyết số 531/NQ-HĐTV 

ngày 17/11/2021 của Hội đồng thành viên, Tổng công ty hướng dẫn thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (dịch bệnh), như sau: 

1. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện có dịch, 

đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh 

hoạt của nhân dân. 

2. Căn cứ các nội dung hoạt động và biện pháp phòng, chống dịch tại Phụ lục 

đính kèm, các đơn vị triển khai cụ thể để thực hiện công tác phòng, chống dịch nhằm 

bảo vệ sức khỏe CBCNV, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc dịch bệnh.  

3. Tăng cường thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch mũi bổ sung và mũi 

nhắc lại cho CBCNV, đảm bảo hết Quý II năm 2022 hoàn thành tiêm vắc xin phòng 

dịch bệnh mũi nhắc lại cho CBCNV.  

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên. 

Văn bản này thay thế cho văn bản số 9927/EVN SPC-TCNS ngày 04/11/2021 

của Tổng công ty về việc triển khai văn bản số 6722/EVN-TCNS ngày 01/11/2021 của 

EVN và chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong EVNSPC./. 

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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Phụ lục 

Các hoạt động và biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch 

 

TT Hoạt động/Biện pháp 
Cấp độ 1 

(Vùng xanh) 

Cấp độ 2 
(Vùng vàng) 

Cấp độ 3 
(Vùng cam) 

Cấp độ 4 
(Vùng đỏ) 

1 
Tổ chức hội nghị/cuộc 

họp, giao ban1 

Không hạn 

chế số 

người 

Không hạn 

chế số 

người 

Không hạn 

chế số 

người 

Hạn chế số 

người 

2 

Đi học tập/công tác 

trong nước và nước 

ngoài 

Được phép Được phép  Được phép 
Được 

phép2  

3 
Nghỉ tập trung sau ca 

trực vận hành/sửa chữa 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 
Áp dụng3 

4 
Làm việc từ xa đối với 

CBCNV gián tiếp 

Không 

thực hiện 

Không 

thực hiện 

Không 

thực hiện 

Không 

thực hiện4 

5 

Hoạt động bếp ăn tập 

thể (nếu có) đối với lực 

lượng gián tiếp 

Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động 

6 
Tổ chức khóa/lớp học, 

đào tạo tập trung 5 
Hoạt động Hoạt động Hoạt động Hạn chế 

7 
Khám sức khỏe định 

kỳ/điều dưỡng 5 
Được phép Được phép Được phép Hạn chế 

8 Thực hiện 5K 

 

Thực hiện Thực hiện Thực hiện Thực hiện 

9 
Kiểm soát nhiệt độ 

người ra vào đơn vị 
Không Không Không Thực hiện 

10 
Quản lý thông tin dịch 

tễ khách ra/vào đơn vị 
Không Không Không Thực hiện 

11 
Xét nghiệm 

COVID-19 6 
Không Không Không Thực hiện 

12 Cách ly y tế, điều trị 7 

 
F0 và F1 (theo quy định của Bộ Y tế) 

13 Tư vấn điều trị 

COVID-19 

Duy trì hoạt động Tổ tư vấn COVID-19 của các đơn 

vị và của EVN 

14 Báo cáo dịch 8 

 
Theo tháng Theo tháng Theo tháng Theo tuần 
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Ghi chú: 

- 1: Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch đối với vùng đỏ: yêu cầu đảm 

bảo khoảng cách và số người tham gia 

- 2: Theo quy định của nơi đến (nếu có). 

- 3: Không áp dụng cho cơ sở nghỉ tập trung không đảm bảo phòng, chống 

dịch: phòng nghỉ quá 3 người/phòng; phòng ăn tập trung quá đông/thời 

điểm (quá 10 người). 

- 4: Thực hiện khi địa phương áp dụng giãn cách từng phần hoặc toàn bộ các 

hoạt động. 

- 5: Hạn chế tối đa, trong trường hợp không thể trì hoãn phải thực hiện tốt 

5K. 

- 6: Xét nghiệm đối với CBCNV: 

+ Lập danh sách CBCNV có nguy cơ lây nhiễm cao tại vùng dịch cấp độ 3 

và 4 (CBCNV di chuyển nhiều, làm việc tại vùng phong tỏa, tiếp xúc nhiều 

người, lễ tân, bảo vệ...) để xây dựng phương án xét nghiệm sàng lọc định 

kỳ hoặc đột xuất. 

+ Xét nghiệm đối với F1: xét nghiệm vào ngày thứ nhất cách ly và ngày thứ 

7 sau tiếp xúc với F0. 

+ Xét nghiệm trước đợt nghỉ tập trung sau ca vận hành/sửa chữa đối với 

vùng dịch cấp độ 4. 

+ Xét nghiệm sau các kỳ nghỉ lễ/Tết đối với CBCNV đi/về từ vùng dịch cấp 

độ 4. 

+ Phương thức xét nghiệm theo hướng dẫn tại văn bản số  8151/EVN-TCNS 

ngày 31/12/2021 của Tập đoàn và văn bản số 13/EVN SPC-TCNS ngày 

04/01/2022 của Tổng công ty. 

+ Xét nghiệm khác theo quy định bổ sung của Bộ Y tế hoặc địa phương (nếu có). 

- 7: Cách ly y tế: 

+ F1: cách ly y tế 07 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú kể từ ngày cuối cùng tiếp 

xúc với F0; 

+ F0 nếu điều trị tại nhà: cách ly y tế và điều trị 10 ngày (nếu ngày thứ 10 có 

kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính). 

- 8: Báo cáo dịch tễ: cập nhật, báo cáo dịch tễ phòng, chống dịch COVID-

19 và công tác tiêm vắc xin theo tháng vào ngày đầu của tháng kế tiếp, trừ 

trường hợp các đơn vị tại vùng dịch cấp độ 4 (báo cáo thứ 6 hàng tuần). 
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