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

––––––––––––– ––––––––––––––––
Số:             /EVN-BCĐ Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2020

V/v theo dõi, cách ly và tăng 
cường phòng, chống dịch 

COVID-19

Kính gửi: Các đơn vị thành viên
Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn 

cách ly y tế tại nhà; văn bản số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 hướng dẫn về cách 
ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và văn bản số 1204/CV-
BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-
19, để triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo sản 
xuất, kinh doanh an toàn, liên tục; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV của 
Tập đoàn yêu cầu các đơn vị triển khai trực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm 
việc: Đảm bảo vệ sinh, khử trùng khu vực làm việc và địa điểm công cộng thuộc 
đơn vị, sát khuẩn tay, kiểm tra nhiệt độ cho khách và cán bộ, người lao động ra vào 
đơn vị. Đồng thời, hạn chế đi công tác, không tập trung nơi đông người, không bắt 
tay, nên giữ khoảng cách trên 2m khi trao đổi và tăng cường tổ chức họp qua hội 
nghị truyền hình.... 

2. Kiểm tra phương án phòng, chống dịch của đơn vị, bổ sung vào phương án 
các tình huống mới có thể xẩy ra. Đồng thời xây dựng kịch bản đảm bảo sản xuất, 
kinh doanh và thông tin trong trường hợp dịch bệnh lan tràn. Liên hệ chặt chẽ với 
địa phương để phối hợp phòng, chống dịch và báo cáo dịch tễ.

3. Trong trường hợp đơn vị có cán bộ, người lao động tiếp xúc với gần với 
các trường hợp xác định nhiễm, nghi nhiễm... (có bản lưu đồ hướng dẫn kèm theo) 
yêu cầu đơn vị phải điều tra dịch tễ để có phương án phòng bệnh dịch kịp thời.

4. Các trường hợp F1 thực hiện cách ly đủ 14 ngày kể cả khi F0 có kết quả xét 
nghiệm âm tính; các trường hợp F2 cách ly đến khi F1 có kết quả xét nghiệm âm tính. 

5. Các trường hợp từ F3 trở đi phải đảm bảo vệ sinh phòng dịch và hạn chế 
tiếp xúc tại nơi làm việc. Một số trường hợp đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch đơn vị sẽ quyết định việc cách ly tại nhà. 

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- TGĐ Trần Đình Nhân (để b/c);
- Các Ban/Văn phòng EVN (để t/h);
- Văn phòng UB QLVNN (để p/h);
- Lưu: VT, TC&NS.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Quang Lâm
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