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                Thưc hiện theo Văn bản số 476/EVN-TCNS của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
ngày 30/01/2020 về việc phòng chống dịch bệnh nCOV. Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg 
ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của virus Corona (nCOV) gây ra và đang diễn biến phức tạp tại 
Trung Quốc. Đây là một dịch bệnh mới, nguy hiểm, có thể lây truyền trực tiếp từ 
người sang người và lây lan với tốc độ nhanh, hiện nay chưa có vaccine và thuốc điều 
trị đặc hiệu. Tại Việt Nam đã có 02 trường hợp xác định nhiễm nCOV (01 trường hợp 
đã khỏi) và 32 trường hợp đang theo dõi cách ly. 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. 
Tổng công ty yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung phòng, chống 
dịch bệnh nCOV như sau:

1.  Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế về xử lý các tình huống theo diễn biến của 
dịch để triển khai xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị, đồng thời chuẩn bị 
các trang bị y tế, hóa chất để sẵn sàng đối phó với dịch. 

2. Triển khai 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 và các biện pháp phòng, chống dịch 
nCOV để người lao động biết và dự phòng (gửi đính kèm các biện pháp phòng, chống 
vi rút để các đơn vị tham khảo, phổ biến tuyên truyền).

3. Hạn chế hội họp đông người; không đi du lịch hoặc đến làm việc vùng đang 
có dịch tại Trung Quốc; có biện pháp quản lý, theo dõi CNVC lao động hoặc đối tác 
đến từ vùng có dịch. Trường hợp CNVC lao động và đối tác đến từ vùng dịch (Vũ 
Hán) cần hạn chế tiếp xúc trong thời hạn ủ bệnh (14 ngày).

4. Hiện nay, dịch cúm do virus Corona (nCoV) gây bệnh Viêm đường hô hấp 
cấp đang diễn biến phúc tạp, các cán bộ y tế các đơn vị cần tuyên truyền và hướng dẫn 
cách phòng, chống và cách phát hiện bệnh cho CBCNV tại đơn vị (Đặc biệt cần phát 
khẩu trang y tế, cồng sát khuẩn và vitamin C cho bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ 
phận thu ngân, bộ phận tiếp tân, bộ phận văn thư, ...). 

5. Nên giữ ấm vùng cổ, uống nước ấm, uống nhiều nước (cam, chanh) để tăng 
sức đề kháng, thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn, 
luôn rửa tay bằng xà phòng, nên đeo khẩu trang y tế khi ra ngoài (dùng 1 lần rồi bỏ), 
không dụi tay vào mắt, mũi, miệng sau khi chạm vào những vật thể nơi công cộng và 
động vật, cần giữ cho phòng làm việc sạch sẽ, thông thoáng, giữ nhiệt độ phòng trên 
25 độ; Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính (sốt, 
ho); khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và 
giữ khoảng cách khi tiếp xúc. 



6. Cán bộ y tế cần đề xuất dự trù thêm thuốc vitamin C, cồn sát khuẩn và khẩu 
trang y tế.

7. Liên hệ 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. 

  Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung hướng dẫn trên đây./.
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