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V/v tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe,
đảm bảo an toàn cho trẻ trong các
cơ sở GDMN

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non thành phố Bắc Giang.
Thực hiện Công văn số 63/SGDĐT-GDMN ngày 16/11/2021 của Sở
GD&ĐT về việc tổ tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn
cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Phòng GD&ĐT hướng dẫn Hiệu
trưởng các trường triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Về công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ
- Thực hiện nghiêm túc, đúng định kỳ công tác khám sức khỏe; theo dõi,
đánh giá sự phát triển thể lực của trẻ mầm non theo qui định; chú trọng thực
hiện việc theo dõi diễn biến sức khỏe của trẻ hằng ngày để có biện pháp xử lý
kịp thời các hiện tượng bất thường xảy ra đối với sức khỏe của trẻ.
- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học, hợp lý cho trẻ: Xây
dựng, điều chỉnh, bổ sung thực đơn, khẩu phần phù hợp với các chế độ ăn của
trẻ; đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho trẻ hoạt động; cho trẻ ăn thức
ăn, nước uống đủ độ nóng, ấm phù hợp với điều kiện thời tiết, không khí lạnh;
thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ
độc thực phẩm trong các cơ sở GDMN.
- Trang bị đầy đủ điều kiện và thực hiện nghiêm chế độ chăm sóc giấc
ngủ cho trẻ, đặc biệt là trong những ngày không khí lạnh tăng cường: Phòng ngủ
đảm bảo kín gió; trẻ phải được ngủ trên sạp, có trải đệm và chăn đắp đủ ấm; cán
bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các cơ sở GDMN nghiêm túc thực hiện
nhiệm vụ trực bán trú theo qui định; giáo viên thực hiện nghiêm túc việc tổ chức
giấc ngủ trẻ ngủ tại các nhóm, lớp.
- Tiếp tục quán triệt thực hiện công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ
em trong các cơ sở GDMN theo các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Nghiêm
túc thực hiện các biện pháp quản lý trẻ trong quá trình đón trẻ đầu buổi sáng và
trả trẻ cuối buổi chiều để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, tránh thất lạc, bắt
cóc trẻ em.
- Thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó với các đợt rét
đậm, rét hại năm học 2020-2021 theo Công văn số 538/GDĐT ngày 23/12/2020
của Phòng GD&ĐT.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kĩ năng chăm sóc,
giáo dục, đảm bảo an toàn cho trẻ đến các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ.
2. Về công tác phòng, chống dịch, bệnh
- Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung về tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo Công văn số 512/GDĐT
ngày 08/12/2020 của Phòng GD&ĐT.
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- Phối hợp với cơ quan Y tế triển khai các hoạt động, các biện pháp
phòng, chống các dịch, bệnh trong trường học (dịch Covid-19; cúm; tay - chân miệng,…); tiếp tục trang bị các phương tiện, dụng cụ, thiết bị phòng chống dịch
Covid-19; quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em trong các cơ sở
GDMN thực hiện triệt để công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong
phòng, chống dịch Covid-19.
- Các cơ sở GDMN xây dựng, công bố công khai lịch vệ sinh hằng tuần
trước toàn trường; các nhóm, lớp nghiêm túc xây dựng và triển khai lịch vệ sinh
lớp học; thực hiện tẩy rửa thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng cá nhân của trẻ
theo qui định; đảm bảo môi trường hoạt động cho trẻ em luôn sạch sẽ, an toàn,
đáp ứng yêu cầu về công tác phòng chống dịch, bệnh trong các cơ sở GDMN.
3. Về tổ chức các hoạt động giáo dục
- Tiếp tục triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động giáo dục đáp ứng
yêu cầu, mục tiêu của Chương trình GDMN và đảm bảo phù hợp với điều kiện
thực tế của địa phương. Trong điều kiện thời tiết giá rét, các cơ sở GDMN có thể
điều chỉnh kế hoạch giáo dục để vừa đảm bảo nội dung chương trình, vừa đảm
bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho trẻ: Nội dung giáo dục thông qua hoạt động
ngoài trời có thể chuyển sang thực hiện tích hợp ở các hoạt động giáo dục khác:
Hoạt động góc, hoạt động học, hoạt động chiều,…
- Riêng đối với hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm
nhân dịp đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Các cơ sở GDMN căn cứ vào tình
hình diễn biến của dịch Covid-19 và điều kiện thời tiết để quyết định tổ chức
hay không tổ chức hoạt động trải nghiệm; việc tổ chức hoạt động trải nghiệm
cần căn điều kiện thực tế để lựa chọn quy mô tổ chức phù hợp (cấp trường hay
cấp lớp) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho trẻ em.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội
dung trên; giao Hiệu trưởng trường mầm non công lập triển khai các nội dung đến
chủ các cơ sở mầm non độc lập tư thục trên đại bàn; viết và đăng tin, bài kịp thời về
quá trình triển khai, kết quả thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an
toàn, phòng chống dịch, bệnh và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ nhân dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên Website của trường và gửi tin bài có chất lượng
về Phòng GD& ĐT để đăng tin trên Website của ngành./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT (c/đ);
- Lưu: VT.
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