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V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống
tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang
Thực hiện Công văn số 1053/UBND-LĐTB ngày 25/4/2022 của UBND thành
phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT),
đuối nước cho học sinh (HS), Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các trường triển
khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng, hình thành cho
HS tự ý thức, chủ động phòng tránh TNTT, đặc biệt là tai nạn đuối nước; phát động
phong trào HS học bơi, học các kỹ năng an toàn cứu đuối; phổ biến kiến thức, vận
động gia đình, người chăm sóc trẻ em thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, giám sát
chặt chẽ con em mình phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã tại các khu chung cư, nhà cao
tầng; chủ động cho trẻ em học bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng “Trường học an toàn”, thường xuyên
rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc
dạy, học, các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, đồ dùng thí nghiệm, tường rào, lan can,
cầu thang, ổ điện,... kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, bảo đảm các tiêu chí an
toàn, phòng chống TNTT trong nhà trường.
3. Tổ chức giáo dục lồng ghép kiến thức, kỹ năng an toàn phòng chống TNTT,
đuối nước trong các hoạt động giáo dục, các giờ học thể dục. Các tiết học cuối trước
khi HS tan trường, giáo viên dành từ 3-5 phút để nhắc nhở HS khi về với gia đình
tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công
trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không
có người lớn đi cùng. Các nhà trường tăng cường công tác xã hội hóa, phối hợp với
gia đình học sinh tổ chức dạy bơi cho HS trong và ngoài nhà trường.
4. Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè cho HS nhằm tạo môi
trường gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, bảo vệ, chăm
sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian nghỉ hè đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn
hiện nay.
5. Làm tốt công tác bàn giao HS về sinh hoạt hè tại cộng đồng nơi cư trú; tổ
chức các hoạt động trong nhà trường nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em, tạo điều
kiện cho trẻ em vui chơi an toàn trong dịp hè.
Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo về
phòng GD&ĐT khi có tình huống đột xuất về TNTT, đuối nước xảy ra đối với HS
thuộc đơn vị quản lý./.
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