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Kính gửi: Các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 

 

 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại Thành phố 

Hồ Chí Minh và tại một số địa phương khác, Thủ tướng Chính phủ đã có Công 

điện số 914/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.  

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan, thực 

hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp và văn bản của các tỉnh, thành phố. Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, người đại diện phần vốn góp 

của Tổng công ty tại các công ty cổ phần tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tránh tư tưởng chủ quan, buông lỏng 

công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Các đơn 

vị chủ động rà soát bổ sung đầy đủ trang thiết bị, vật tư hóa chất,… phòng chống 

dịch; xây dựng các kịch bản xử lý tình huống dịch có thể xảy ra trong địa bàn, cơ 

quan và trên các đoàn tàu do đơn vị quản lý.  

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo các quy định của Chính phủ, Bộ 

Y tế và địa phương; Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: “Khẩu 

trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; tích cực 

ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch tại nơi làm việc, nơi công cộng theo 

quy định. 

3. Khẩn trương liên hệ với Sở Y tế địa phương để có kế hoạch tiêm vắc xin 

cho người lao động của đơn vị trong thời gian sớm nhất. 

4. Đối với các Công ty vận tải: chủ động rà soát, theo dõi tình hình dịch 

bệnh và công tác phòng chống dịch của các địa phương để kịp thời đề xuất điều 

chỉnh kế hoạch chạy tàu, bố trí ga dừng đỗ đón, trả khách, tổ chức xếp dỡ hàng 

hoá và bố trí nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu phù hợp. Bố trí khu lưu trú độc 

lập cho các nhân viên công tác trên tàu; xây dựng quy định quản lý khu lưu trú 

độc lập đảm bảo các nhân viên công tác trên tàu khi làm nhiệm vụ không được ra 

khỏi khu ga đường sắt, khi xuống ban không được ra khỏi khu lưu trú. 
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5. Đối với các Chi nhánh Xí nghiệp đầu máy: thường xuyên nắm bắt tình 

hình dịch bệnh tại các địa phương để thực hiện, phân công lái tàu phù hợp và bố 

trí khu lưu trú độc lập cho các các ban lái máy; xây dựng quy định quản lý khu 

lưu trú độc lập đảm bảo các ban lái máy khi xuống ban không được ra khỏi khu 

lưu trú. 

6. Đối với các đơn vị khác: chủ động rà soát, theo dõi diễn biến dịch bệnh 

và các quy định phòng chống dịch của địa phương để kịp thời triển khai các kịch 

bản phòng chống dịch đã xây dựng. Đặc biệt chú ý việc phân công lực lượng trực 

tiếp phục vụ chạy tàu, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và chạy tàu thông 

suốt, an toàn. 

7. Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, đặc 

biệt là tại các khu vực công cộng phục vụ khách hàng (nhà ga, kho bãi hàng, trên 

các đoàn tàu,…). 

8. Khi phát hiện trong địa bàn đơn vị có ca nghi mắc bệnh dịch (sốt, ho, 

khó thở) cần cách ly ngay và sớm liên hệ với Y tế địa phương nơi gần nhất và 

Trung tâm Y tế Đường sắt để được tư vấn xử trí kịp thời. 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

trong toàn ngành khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh yêu cầu báo cáo 

về Tổng công ty (qua Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng công 

ty) để kịp thời xử lý./.  

Nơi nhận: 
  - Như trên;                                                                          
  - Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN TCT; 
  - Ban TGĐ TCT; 
  - VP, các Ban TCT;                                                   E-office 
  - BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của TCT; 
  - Trung tâm Y tế ĐS; 
  - Lưu: VT, VP. 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Anh 
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