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V/v đảm bảo cấp điện trong thời gian
dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: Các Công ty Điện lực thành viên
Theo thông tin từ Bộ y tế, hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp do
chủng mới của Virus Corona tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Tính đến
ngày 26/3, Việt Nam đã ghi nhận hơn 150 ca nhiễm.
Thực hiện Chỉ thị số 492/CT-EVN ngày 31/01/2020 của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh nCOV;
Đề đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục, Tổng giám đốc yêu
cầu các đơn vị thực hiện:
1. Phối hợp với chính quyền địa phương để có thông tin các khu vực cách
ly tập trung phòng dịch Covid-19, lập phương án đảm bảo cấp điện, xử lý sự cố
lưới điện cho các khu vực cách ly.
2. Hiện nay trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lào
Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh hiện đã có người nhiễm Covid 19 (theo
Cổng thông tin điện tử Bộ y tế: moh.gov.vn). Để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra
lây nhiễm chéo cho lực lượng vận hành, yêu cầu các công ty Điện lực tại các
tỉnh trên thực hiện cách ly đối với toàn bộ cán bộ tại phòng Điều độ/TTĐK, đảm
bảo tránh lây nhiễm chéo Covid – 19, từ ngày 30/3/2020 đến khi dịch bệnh kết
thúc (Khu vực cách ly riêng biệt với các cán bộ công nhân viên khác của đơn
vị).
Với các đơn vị khác, khi trên địa bàn các tỉnh có đối tượng nhiễm Covid –
19, các đơn vị thực hiện cách ly tránh lây nhiễm đối với toàn bộ phòng Điều độ /
TTĐK, đảm bảo không ai được tiếp xúc (trừ lực lượng y tế và đội ngũ cung cấp
nhu yếu phẩm hàng ngày)
3. Trước khi tiến hành cách ly, cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của cán
bộ công nhân viên, đảm bảo những người cách ly tại nơi làm việc có sức khỏe
tốt, không có tiền sử tiếp xúc với đối tượng nhiễm bệnh.
4. Các đơn vị thành lập tổ phục vụ, đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị,
nhu yếu phẩm cho lực lượng cách ly tránh lây nhiễm, có thỏa ước lao động, chế

hộ hỗ trợ đặc biệt, động viên lực lượng cán bộ công nhân viên trong thời gian
thực hiện cách ly để vận hành lưới điện.
5. Xây dựng phương án đảm bảo cấp điện trong các tình huống xảy ra,
phương án vận hành đối với lực lượng lao động tại tổ thao tác lưu động, lực
lượng trực ca vận hành tại các Điện lực, các trạm biến áp 110kV và tổ đường
dây 110kV.
6. Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về việc thực hiện
cách ly tránh Covid – 19 cho lực lượng vận hành tại phòng Điều độ/TTĐK, đảm
bảo vận hành an toàn lưới điện.
Nếu có vấn đề gì vướng mắc, đơn vị liên hệ với Ban chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh nCoV của Tổng công ty để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng công ty yêu cầu đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận(e-copy):
- Như trên;
- CT HĐTV (để b/c);
- Ban TGĐ (b/c);
- TV ban CĐ PCDB nCoV (npc);
- Các ban TCT;
- CĐ TCT;
- Y tế cq TCT (t/h cho CBCNV);
- Lưu VT, KT.
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