
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (EVNTPC BARIA) chủ động chống dịch 

Covid - 19 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất điện. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ 

đạo Ban phòng chống dịch của Công ty chủ động triển khai những giải pháp cấp 

bách phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất điện khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 

nhiều ca nhiễm mới ngoài cộng đồng.  

Trước tinh hình dịch bệnh COVID - 19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh 

lân cận tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm mới trong cộng đồng tăng nhanh 

những ngày gần đây. 

Sáng ngày 09/7/2021, EVNTPC BARIA chủ động hợp đồng với phòng khám 

Đa khoa Quốc tế Long Binh một cơ sở có đủ năng lực xét nghiệm bằng test nhanh 

kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho CBCNV đang cắm trại tập trung tại Công ty. 

Theo đó hoạt động lấy mẫu tại Công ty được triển khai với số lượng 65 CBCNV 

đang thực hiện cắm trại tập trung trong Công ty. Tất cả các mẫu xét nghiệm của 

CBCNV Công ty đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và sẵn sàng luân phiên 

thay ca trực sản xuất cho lực lượng cắm trại tập trung từ 22h00 ngày 04/7/2021. 

 

Hình ảnh CBCNV thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid 
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Với kết quả này Người lao động Công ty có thể yên tâm công tác. Việc thực 

hiện xét nghiệm nhanh COVID - 19 sẽ hỗ trợ cho công tác chẩn đoán và triển khai 

nhanh chóng kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của 

EVNTPC BARIA. Đặc biệt, qua xét nghiệm nếu phát hiện sớm ca bệnh, thì công tác 

xử lý, khoanh vùng, khống chế dịch bệnh được triển khai kịp thời, triệt để và người 

nhiễm bệnh được thăm khám, điều trị, đảm bảo tốt sức khỏe CBCNV.  
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Toàn bộ CBCNV Công ty luôn tuân thủ tuyệt đối thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

Thường xuyên đo thân nhiệt, theo dõi tinh hình sức khỏe của CBCNV luôn có Y sĩ 

Công ty luôn nắm bắt chặt chẽ, đầy đủ chính sác thông tin dịch tễ của CBCNV. 

Đây là hoạt động kiên quyết ngăn chặn triệt để các nguồn lây nhiễm Covid – 

19 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa để chủ động phòng, chống dịch, đồng thời 

giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong Công ty. Từ đó phối hợp chặt 

chẽ với địa phương triển khai kịp thời các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng chống 

dịch đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép: vừa thực hiện các công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, vừa đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và an ninh 

năng lượng Quốc gia.  




