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V/v thực hiện Văn bản số 4819/EVNTCNS ngày 07/8/2021

Kính gửi: các đơn vị thành viên
Căn cứ Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện số
1068/CĐ-TTg).
Căn cứ Văn bản số 4819/EVN-TCNS ngày 07/8/2021 của Tập đoàn về
việc thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng
Chính phủ.
Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung như sau:
- Triển khai và thực hiện nghiêm theo nội dung Văn bản số 4819/EVNTCNS ngày 07/8/2021 của Tập đoàn.
- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn 5K, đặc biệt lưu ý việc tiếp xúc tại nơi
xét nghiệm, tiêm vắc xin hoặc người cung cấp dịch vụ ăn uống, thực phẩm. Tại
các nơi bắt buộc làm việc tập trung như các Trung tâm Điều độ, Trung tâm
Chăm sóc khách hàng, trực vận hành... yêu cầu giữ khoảng cách, hạn chế trao
đổi trực tiếp.
- Trường hợp CBCNV thay đổi ca trực hoặc bắt đầu ca làm việc hằng tuần,
bắt buộc phải được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi vào làm việc; trong
thời gian trực ca, căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 cụ thể để thực hiện xét
nghiệm lại.
- Tích cực liên hệ với địa phương để được tiêm vắc xin phòng dịch
COVID-19 cho CBCNV; ưu tiên đối tượng trực tiếp sản xuất, CBCNV vận
hành, sửa chữa các nhà máy điện, các trạm biến áp, viễn thông và công nghệ
thông tin, chăm sóc khách hàng…
Tổng công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.
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