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Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên. 

  

 Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 1395/UBND-

KGVX ngày 11/5/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

mùa hè năm 2022; Công văn số 1423/UBND-KGVX ngày 12/5/2022 về việc 

tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn Thành phố. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

 1. Công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè 

 - Tích cực phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức triển khai các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh mùa hè (bao gồm công tác truyền thông, giám sát, 

phòng dịch, xử lý dịch) như Sốt xuất huyết Dengue, Tay chân miệng, Thủy đậu, 

Sởi, Tiêu chảy, Viêm não Nhật Bản, Cúm, Đau mắt đỏ…, chủ động hướng dẫn 

cho học sinh, trẻ em các biện pháp phòng, chống dịch mùa hè, các kỹ năng tự 

phục vụ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ bản thân. 

 - Trước khi nghỉ hè cần chú ý công tác vệ sinh trường, lớp; thu gom phế 

liệu, phun thuốc muỗi, thả cá diệt bọ gậy (chú ý các bể chứa nước, chậu cây 

cảnh, hòn non bộ...), lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với cha mẹ học 

sinh cho con đi tiêm chủng vắc xin đúng lịch, đủ mũi (đặc biệt chú ý tiêm phòng 

bệnh sởi, COVID-19), không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường và cộng 

đồng. 

 2. Công tác phòng, chống đuối nước trẻ em 

 - Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn Thành phố (đặc biệt là các huyện 

ngoại thành) đã xảy ra một số vụ tại nạn đuối nước thương tâm của trẻ em, đề 

nghị các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống đuối 

nước trẻ em tới cha, mẹ học sinh, đồng thời100% cán bộ quản lý, giáo viên có 

trách nhiệm hướng dẫn, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức cho trẻ em, học 

sinh để các em biết và tuân thủ các nguyên tắc, quy định về phòng chống đuối 

nước khi đến những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước như sông, hồ, ao để 

có kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước. Tiếp tục duy trì hiệu quả hình thức 
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nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không tắm, chơi, đùa gần ao, hồ, sông, hố công 

trình…tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đồng thời giáo dục kỹ năng sống, nắm bắt 

tâm lý, sức khỏe tâm thần của trẻ, chú trọng công tác tư vấn và phổ biến cho học 

sinh về phòng chống tai nạn thương tích trước các đợt nghỉ học, nghỉ hè. 

 - Tổ chức triển khai, hướng dẫn phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống 

đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh; tổ chức bàn giao và tiếp 

nhận học sinh giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong 

thời gian nghỉ hè nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước. 

 - Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học, 

phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức học bơi, rèn 

luyện kỹ năng bơi; có chính sách giảm giá vé, chi phí học bơi đặc biệt ưu tiên, 

hỗ trợ cho trẻ em thuộc gia đình chính sách, nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc 

biệt. 

 Để chủ động phòng, chống dịch và phòng, chống đuối nước trong dịp hè 

năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các nội 

dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND TP; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Phòng: GDTrH, GDTH, GDMN,           

GDTX-ĐH, VP Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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