UBND HUYỆN LONG MỸ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

: 215/PGDĐT-PC-CTTT
V/v tăng cường các biện pháp phòng,
ch ng tai nạn thương tích, phòng, ch ng
dịch bệnh

Long Mỹ, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường MN, TH, THC trực thuộc.
Căn cứ Chỉ thị s 17/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, ch ng tai nạn, thương tích
và đu i nước cho học sinh, trẻ em;
Căn cứ Chỉ thị 1631/CT-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh
về việc tăng cường công tác Phòng ch ng bệnh s t xuất huyết, tay chân miệng
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Thực hiện Công văn s 977/ GDĐT-PC-CTTT, ngày 01 tháng 6 năm 2020
của ở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, ch ng
tai nạn thương tích, phòng, ch ng dịch bệnh.
Trong thời gian gần đây trên cả nước đã xảy ra một s tại nạn thương tích
gây hậu quả nghiêm trọng trong trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị
các đơn vị triển khai thực hiện một s nội dung sau:
1. Phòng, chống tai nạn thương tích
- Các trường học rà soát, kiểm tra mức độ an toàn hệ th ng cơ sở vật chất,
trang thiết bị khuôn viên nhà trường để có phương án phòng, ch ng tai nạn thương
tích xảy ra trong trường học ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học sinh.
thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn như phòng
cháy chữa cháy, an toàn nước, lan can trường học...
- Các trường tiến hành các phương án chủ động phòng kiểm tra, cắt tỉa, xử
lý phòng ch ng cây xanh nguy hiểm có thể ngã đổ, bật g c, nhất là vào mùa mưa
bão; tiến hành di dời hoặc đ n hạ những cây gần tường rào phòng học, bỏ bớt các
cây có dấu hiệu m i ăn, sâu đục thân, lựa cây để tỉa cành bảo đảm an toàn tuyệt đ i
cho học sinh, giáo viên.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về phòng,

ch ng đu i nước trẻ em; tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm,
giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; khi có tình hu ng
mưa, lũ nội đồng, triều cường khẩn cấp cần tổ chức các điểm giữ trẻ tập trung, đưa
đón học sinh đi học; tuyên truyền vận động những gia đình neo đơn, đưa trẻ đến
điểm giữ trẻ mùa lũ đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ; chủ động đưa trẻ em đi
học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng
về phòng, ch ng đu i nước cho trẻ em.
- Tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng "Ngôi nhà an toàn", "Trường
học an toàn" và "Cộng đồng an toàn", phòng, ch ng tai nạn, thương tích trẻ em
nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đu i nước cho trẻ em. Ph i hợp với địa phương
quan tâm hỗ trợ, bổ sung trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa
phương; đưa đội ngũ đi đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
- Ph i hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương kiểm tra, giám sát, phát
hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đu i nước và tổ chức cảnh báo
kịp thời. Xử lý, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra và kịp thời báo cáo về
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Mỹ.
2. Phòng, chống dịch bệnh
2.1. Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
Tiếp tục triển khai thực hiện công văn s 164/PGD ĐT-PC-CTTT ngày 05
tháng 5 năm 2020 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai kế hoạch phòng, ch ng
dịch bệnh truyền nhiễm.
2.2. Phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
- Chủ động ph i hợp chặt chẽ với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng kế
hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục,
nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, ch ng dịch bệnh tay chân miệng tại
đơn vị, đặc biệt là trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình.
- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại đơn vị, thực hiện vệ sinh lớp
học, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa
thông thường hoặc Chloramin B, cung cấp đủ nước sạch. Tăng cường kiểm tra việc
bảo đảm vệ sinh trong chế biến đồ ăn, nước u ng của trẻ.
2.3. Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên
nhà trường về nguyên nhân, hậu quả của bệnh s t xuất huyết và các biện pháp
phòng, ch ng. Giáo dục cho học sinh làm t t nhiệm vụ cầu n i tuyên truyền về
phòng, ch ng dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.
- Tổ chức tuyên truyền và huy động học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên
nhà trường vận động nhân dân thực hiện thường xuyên các hoạt động diệt lăng
quăng/bọ gậy, diệt muỗi, vệ sinh môi trường tại đơn vị, khu nhà ở tập thể, úc xá,
hộ gia đình và cộng đồng. Lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom, loại bỏ các vật
phế thải có khả năng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước – nơi muỗi dễ đẻ
trứng để phòng ngừa bệnh s t xuất huyết.
- Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của trẻ em, học sinh, giáo viên, cán
bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay
cho cơ quan y tế để ph i hợp xử lý triệt để ổ dịch.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo tinh thần công văn nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Lưu: VT, NV; P3.

TRƯỞNG PHÒNG
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