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V/v tăng cường công tác quản lý học sinh; giáo
dục phòng, tránh tác hại của nắng nóng mùa hè,
tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông;
phòng, chống bạo hành trẻ

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện
Thực hiện Công văn số 898/SGDĐT-CTTT ngày 14/5/2020 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh trong
trường học; Công văn số 929/SGDĐT-CTTT ngày 18/5/2020 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về việc tăng cường phòng, tránh tác hại nắng nóng mùa hè đảm bảo sức khỏe
cho học sinh; Công văn số 943/SGDĐT-CTTT ngày 20/5/2020 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT trong học sinh phổ
thông; Công văn số 945/SGDĐT-CTTT ngày 20/5/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về
việc tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè 2020; Công văn
571/SGDĐT-GDMN ngày ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc phòng,
chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế tối đa các vụ việc gây mất trật tự
an ninh, an toàn đối với học sinh trong các trường học,phòng, chống bạo hành trẻ, học
sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học,
THCS, TH&THCS trong toàn huyện tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp
đảm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài trường học với các nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học
sinh đã ổn định đi học trở lại, thường xuyên giám sát chặt chẽ các hoạt động, các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19 của học sinh trong trường học đặc biệt lưu ý quán triệt
học sinh hạn chế tiếp xúc giữa các học sinh các lớp học với nhau và không tập trung đông
người trong các giờ ra chơi, nơi công cộng; các nhà trường hướng dẫn phụ huynh học sinh,
học sinh thực hiện tự kiểm tra thân nhiệt tại nhà trước khi đến lớp, linh hoạt việc đo kiểm
tra thân nhiệt học sinh nhằm tránh ảnh hưởng của nắng nóng mùa hè đồng thời bảo đảm
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Khi phát hiện học sinh có
dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mệt mỏi cần theo dõi và thực hiện khai báo y tế theo quy định.
2. Tích cực tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tại hiểu và cách
phòng tránh tác hại do nắng nóng gây ra đối với sức khỏe con người như: say nóng, say
nắng, rối loạn thân nhiệt, mất nước, ngất, kiệt sức; gia tăng bệnh hô hấp, tim mạch, đột quỵ;
gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm… ; phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện
các khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng như sau:
- Nên ăn thức ăn, uống nước đã nấu chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cần uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để đảm bảo đủ
Vitamin nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể.
- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng đặc biệt trước khi chế biến
thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối; thường
xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm
cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

- Các đơn vị có bếp ăn bán trú: đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện, quy trình
ATVSTP trong quá trình chế biến và chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh và trẻ.
3. Tăng cường công tác quản lý học sinh, công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục
về phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, bạo lực học đường,phòng, chống
bạn hành trẻ em; đặc biệt cần quản lý chặt chẽ học sinh trong các buổi học, không để xẩy
ra tình trạng trốn học, tụ tập đi tắm ở các khu vực nguy hiểm. Tổ chức cho học sinh ký cam
kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.
- Khuyến cáo học sinh không được chơi ở những nơi gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình,
những nơi có biển báo nguy hiểm; kho rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh kiểm tra, giám sát
quản lý các hoạt động của học sinh, không để học sinh tự phát tổ chức liên hoan, giao
lưu, dã ngoại,… cuối khóa học; khuyến khích phụ huynh cho con em mình tham gia các
lớp học bơi, các khóa giáo dục kỹ năng sống. Tuyệt đối không tổ chức cho học sinh đi
thăm quan, du lịch nhân dịp kết thúc năm học; có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm
khắc với các tập thể và cá nhân vi phạm quy định của nhà trường.
4. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về việc thực hiện pháp luật
về trật tự An toàn giao thông tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong
đơn vị bằng nhiều hình thức;
- Quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về việc đội
mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, không vượt đèn đỏ, …; tổ chức ký cam
kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường; xử lý nghiêm các trường hợp học
sinh vi phạm; tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả mô hình “cổng trường an toàn”.
- Thông báo tới cha mẹ học sinh truyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học
sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.
- Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa
đón bằng ô tô; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn giao thông,
an toàn phòng chống cháy nổ của các nhà xe. Đề nghị các nhà xe ký cam kết thực hiện các
quy định của pháp luật về lưu thông, tham gia giao thông đưa đón học sinh an toàn.
Nhận được Công văn này, Phòng GDĐT Đại Từ đề nghị các nhà trường nghiêm
túc triển khai thực hiện; thủ trưởng các đơn vị trường học thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo
cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối
nước, tai nạn giao thông, thực hiện phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh
trong và ngoài trường học. Khi có vụ việc bất thường xảy ra cần thông tin, báo cáo
ngay với lãnh đạo Phòng GDĐT để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời./.
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