ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH, NGĂN CHẶN ĐẨY LÙI, VƯỢT QUA DỊCH BỆNH
“Chống dịch như chống giặc” là tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động trong “cuộc
chiến” phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta.Trong lúc này, Vắc xin mạnh nhất chính là ý thức
của mỗi người dân, phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tức là bảo vệ cộng đồng. Mỗi chúng ta hãy
là một chiến sỹ cùng quyết tâm đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh, hãy tuân thủ nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của địa phương để cùng cả nước vượt qua
khó khăn do dịch bệnh gây ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, dịch Covid-19 đang
lan rộng ra một số tỉnh phía Nam trong đó có tỉnh BR-VT, 19 tỉnh thành phía Nam đã áp dụng giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong lúc này đối với Công ty, Xí nghiệp, Nhà
máy,… thực hiện phương án cắm trại tập trung (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại tại chỗ) là
phương án tốt nhất, nhằm đảm bảo không lây lan dịch và giảm gây thiệt hại về kinh tế cho Doanh
nghiệp sản xuất được an toàn, liên tục, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu
sinh hoạt cho nhân dân.
Trước tình hình đó, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa đã chủ động triển khai phương án phòng và
chống dịch phù hợp với chủ trương của EVN, Tổng Công ty đề ra. Với mục tiêu kép là bảo đảm an
toàn cho toàn bộ CBCNV và đảm bảo an toàn cung cấp điện liên tục phục vụ cho nhân dân trong
dịch bệnh. Công ty triển khai phương án cắm trại tập trung cho lực lượng trực tiếp sản xuất. Đối với
lực lượng làm việc gián tiếp được bố trí làm online tại nhà và đến cơ quan với số lượng luân phiên
40-50%, vẫn đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
bệnh.
Đối với lực lượng sản xuất trực tiếp, tạm xa gia đình nhỏ đầy yêu thương thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn, cùng Công ty đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn mà cả nước đang gánh chịu do dịch
bệnh. Từ ngày 4/7/2021, tất cả gồm 65 CBCNV ở nhiều bộ phận khác nhau như bộ phận Vận hành,
Cơ, Điện, Hoá, trong đó có một đại diện Ban Lãnh đạo Công ty (Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ
thuật). Tất cả đã được xét nghiệm Covid an toàn, đảm bảo đủ sức khoẻ để làm việc. Đây là lần thứ 2
Công ty thực hiện phương án cắm trại này và thời gian cắm trại cũng có thể dài hơn tuỳ theo diễn
biến của dịch bệnh trong cộng đồng.
Đồng hành cùng CBCNV cắm trại tập trung tại chỗ luôn là sự đồng lòng, sự quan tâm chăm
sóc, lắng nghe thấu hiểu của Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty và Công ty để
kịp thời giải quyết chia sẽ những khó khăn đáp ứng nhu cầu chính đáng cho CBCNV trong những
ngày sinh hoạt tập trung. Ngoài việc đảm bảo tốt sức khoẻ hàng ngày bằng những suất ăn đầy đủ
dinh dưỡng, cấp phát đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ ăn nghỉ tại chỗ cho mỗi người
và chuẩn bị một số nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt chung, Công ty cùng Công đoàn các cấp
còn quan tâm đến tinh thần sau những giờ làm viêc cho CBCNV để khoả lắp nỗi nhớ nhà và tạo
không khí vui tươi cho khu cắm trại bằng cách trang bị và cung cấp các dụng cụ thể dục thể thao và
giải trí tập thể trong khu vực sinh hoạt tập trung để cho CBCNV rèn luyện sức khoẻ, động viên tinh

thần đội ngũ CBCNV, ổn định tư tưởng, an tâm công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm và phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 nơi đây, Công ty luôn
tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đến toàn thể CBCNV.
Qua những việc làm cụ thể trên cùng với những hoạt động thực tế của Ban lãnh đạo, của Công
đoàn các cấp như trao những phần quà đến tay CBCNV, nhằm trao gửi những yêu thương, tận tình
thăm hỏi động viên hàng ngày mong đem lại những gì tốt nhất cho CBCNV trong khu cắm trại tập
trung. Với tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV là nét đẹp trong văn hoá doanh nghiệp của Công
ty và sự đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, sẽ góp phần vào việc thực hiện thành công mục
tiêu kép của Công ty: Đảm bảo sản xuất điện nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.
(Ngô Thị Bích Hoa-PXVH)

Một số hình ảnh trong khu cắm trại tại Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa trong và sau giờ làm
việc.

(Tác phẩm thủ công hoàn thành khi tận dụng gỗ thừa sau những giờ làm việc của các anh Vận
hành viên)

(Giải lao Bóng bàn, Bóng chuyền rèn luyện sức khoẻ giải trí sau những giờ ra ca của PXVH)

(Thể thục thể thao rèn luyện sức khoẻ hàng ngày được Công ty trang bị trong khu cắm trại)

(Trồng hoa, cắt cỏ sau giờ làm việc)

(Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ,phòng chống dịch an toàn)

