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THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 5008/EVN-TCNS ngày 26/7/2020 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về 
phòng dịch Covid-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020;

Căn cứ Công văn số 2303/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại 
thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Để tăng cường phòng chống nguy cơ 
lây nhiễm, sẵn sàng chủ động ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng nhằm bảo vệ 
sức khỏe CBCNV. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Công ty Thủy điện Tuyên 
Quang yêu cầu các đơn vị và toàn thể CBCNV thực hiện các biện pháp sau:

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại 
văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020, cụ thể như sau:

- Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm: Đeo khẩu trang tại nơi 
làm việc và nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi 
tiếp xúc…

- Kiểm soát nhiệt độ cho khách và CBCNV ra vào cơ quan; Trường hợp sốt 
có hội chứng vi rút yêu cầu nghỉ tại nhà và hạn chế vào cơ quan.

- Tăng cường thực hiện các cuộc họp thông qua các ứng dụng công nghệ. 
- Tiếp tục thực hiện điều tra dịch tễ về tình trạng tiếp xúc của CBCNV với 

nguồn lây nhiễm để theo dõi hoặc cách ly kịp thời.
- Các hoạt động tổ chức đông người cần thực hiện các biện pháp phòng 

chống lây nhiễm.
2. CBCNV và các hộ gia đình sống trong Khu nhà công vụ khi đi/về từ 

vùng dịch: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và những địa phương mới phát 
hiện có người dương tính với Covid-19 trong vòng 14 ngày (từ sau ngày 12/7 
đến khi có thông báo mới) phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi 
sức khỏe tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như ho, sốt, khó thở… cần thông 
báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Công ty và cơ sở y tế để được hướng 
dẫn đi khám, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.



3. Hạn chế đi lại và đến nơi công cộng: CBCNV và các hộ gia đình trong 
Khu nhà công vụ tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những 
công việc không cần thiết khác đến Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và 
những địa phương mới phát hiện có người dương tính với Covid-19.

4. Tăng cường các biện pháp nâng cao sức khỏe, đề kháng: Chế độ ăn 
uống, thể dục thể thao…

6. Giao Phòng Hành chính và Lao động, Phân xưởng Vận hành:
- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của CBCNV 

và các đối tượng liên quan. Báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo khi có cá nhân 
không chấp hành.

- Ngừng toàn bộ các hoạt động thăm quan nhà máy.
- Đôn đốc Công ty TNHH Nhung Bích thực hiện vệ sinh, lau chùi các trang 

thiết bị tiếp xúc công cộng (thang máy, tay nắm cửa…) bằng dung dịch khử 
khuẩn tại các vị trí làm việc khu TTĐH, nhà điều hành ca Na Hang và Nhà máy 
ít nhất 1 lần/ngày. Tăng cường công tác vệ sinh tại các Nhà ăn.

- Đo thân nhiệt 1 lần/ngày cho toàn thể CBCNV, khách đến làm việc tại 
các vị trí: Trung tâm điều hành, Nhà điều hành ca, Nhà máy, Kho vật tư.

- Tiếp tục bố trí bàn rửa tay sát khuẩn tại các vị trí làm việc (6 vị trí). Rà 
soát trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch, đề xuất mua bổ sung.

Đề nghị các đơn vị và toàn thể CBCNV nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo;
- Các đơn vị (t/hiện);
- EVNPSC tại Tuyên Quang (p/hợp);
- Các khu Công vụ (t/hiện);
- Cty TNHH Nhung Bích (p/hợp);
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC
Dương Thanh Tuyên
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