
TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:                /EVN-TC&NS Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2021 

V/v điều tra, giám sát dịch  
COVID-19 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên 

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” (gửi đính kèm 
theo), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tập đoàn (BCĐ) hướng dẫn một 
số nội dung về điều tra, giám sát dịch COVID-19, như sau:  

1. Khái niệm ca bệnh (F0), ca bệnh nghi ngờ và người tiếp xúc (F1, F2) 
1.1.  Ca bệnh nghi ngờ (ca bệnh giám sát), có ít nhất hai trong ba biểu hiện sau: 
a) Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh; 
b) Giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác; 
c) Có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với vi rút. 
Đơn vị có ca bệnh nghi ngờ, yêu cầu báo cáo và xử lý các biện pháp phòng, 

chống dịch như có ca nhiễm F0 đến khi có xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-
CoV-2 (RT-PCR), nếu xét nghiệm RT-PCR âm tính, xử lý như không có ca bệnh F0 
và báo cáo cho địa phương xử lý hoặc cách ly 14 ngày. 

1.2. Ca bệnh xác định (F0): CBCNV có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương 
tính do các cơ sở xét nghiệm của Bộ Y tế cho phép khẳng định. 

1.3. Điều tra truy vết xác định F1 (người tiếp xúc gần):  
a) Tiếp xúc trong thời kỳ lây truyền của F0 với tình huống: 
- Trong vòng 2 mét;  
- Hoặc trong cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, học tập, sinh hoạt, 

vui chơi giải trí...cùng phân xưởng, cùng phòng nghỉ trực, phòng họp…; 
- Hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0. 
b) Thời kỳ lây truyền của F0: 
- Đối với F0 có triệu chứng:  
Từ 3 ngày trước thời điểm khởi phát của F0 cho đến khi F0 được cách ly y tế 

(thời điểm khởi phát của F0 được tính là ngày có triệu chứng bất thường về sức khỏe 
đầu tiên mà bệnh nhân cảm nhận được, có thể là một trong các triệu chứng sau: mệt 
mỏi; chán ăn; đau người; gai người ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác, khứu giác; sốt; 
ho; đau họng...). 

- Đối với F0 không có triệu chứng: 
+ Nếu F0 đã xác định được nguồn lây: thời gian từ khi F0 tiếp xúc lần đầu với 

nguồn lây cho đến khi F0 được cách ly y tế. Trường hợp không xác định được thời 
gian tiếp xúc lần đầu, tính như F0 chưa xác định được nguồn lây dưới đây.  



+ Nếu F0 chưa xác định được nguồn lây: từ thời gian 14 ngày trước khi F0 
được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính cho đến khi F0 được cách ly y tế. 

1.4. Điều tra truy vết xác định F2 (người tiếp xúc với người tiếp xúc gần):  
CBCNV tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 

có khả năng lây nhiễm từ F0 cho đến khi F1 được cách ly y tế. 
1.5. Những điểm chú ý khi điều tra truy vết:  
a) Bước đầu phải xác định được thời gian lây truyền của F0, trong thời gian lây 

truyền đó cần lưu ý tới thời điểm CBCNV đến đơn vị lần đầu và rời khỏi đơn vị lần 
cuối. 

b) Căn cứ: thời gian tiếp xúc (gần ngày xác định F0, thời gian tiếp xúc dài hơn) 
và tình trạng tiếp xúc: phòng kín, phòng lạnh, tiếp xúc nhiều lần, khoảng cách tiếp 
xúc... nhằm phân loại các nhóm F nguy cơ tương ứng để thực hiện cách ly hợp lý, 
tránh lây lan thứ phát trong CBCNV.  

c) Kịp thời báo cáo với địa phương và EVN về tình hình dịch COVID-19, kết 
quả điều tra truy vết để phối hợp thực hiện và xử lý các tình huống phát sinh. 

3. Lưu ý khi thực hiện cách ly y tế 
Đối với F1: cách ly tại cơ sở tập trung theo quy định của địa phương và của Bộ 

Y tế. Đối với F2: cách ly tại nhà theo tiến triển của F1; thời gian cách ly 14 ngày tính 
từ ngày cuối tiếp xúc với F1; trường hợp cả F1 và F2 đều có xét nghiệm âm tính với 
kháng nguyên RT-PCR, đơn vị căn cứ theo nhóm F nguy cơ để quyết định việc dừng 
cách ly tại nhà nhưng vẫn phải cách ly tối thiểu 7 ngày và sau khi có xét nghiệm RT-
PCR lần 2 âm tính trước ngày đi làm trở lại. Các trường hợp có liên quan khác: yêu 
cầu phải đảm bảo vệ sinh phòng dịch tuyệt đối theo hướng dẫn 5K, hạn chế tiếp xúc 
tại nơi làm việc; trường hợp cần thiết, đơn vị quyết định việc cách ly tại nhà, nếu có 
biểu hiện bệnh thì chủ động đến ngay cơ sở y tế.  

Văn bản này thay thế văn bản số 1512/EVN-TCNS ngày 13/3/2020 của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị căn cứ thực tế điều kiện lao động của CBCNV và 
yêu cầu của địa phương để triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBQLV (để b/cáo); 
- Bộ Công Thương (để b/cáo); 
- HĐTV (để b/cáo); 
- TGĐ (để b/cáo); 
- Thành viên BCĐ EVN; 
- Lưu: VT, TC&NS. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
 PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 
 
 
 
 
  
 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Võ Quang Lâm 

 




