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KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích,
đuối nước cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SGDĐT ngày 09/9/2021 của Sở GD&ĐT
về việc Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối
nước cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030, Phòng GD&ĐT xây dựng Kế
hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích (TNTT),
đuối nước cho trẻ em (TE), học sinh (HS) giai đoạn 2021-2030 như sau
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Kiểm soát tình hình TNTT cho TE, HS, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai
nạn giao thông (TNGT) nhằm đảm bảo tính mạng và sức khỏe của TE, HS.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030
- 100% TE, HS biết các quy định về an toàn giao thông (ATGT), kỹ năng
an toàn trong môi trường nước; sử dụng áo phao, cặp phao, dụng cụ nổi cứu sinh
cá nhân khi tham gia giao thông trên phương tiện thủy nội địa.
- 100% nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu
cho TE, HS bị TNTT ở trường.
- 100% các cơ sở giáo dục triển khai hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng
phòng, chống TNTT, bơi lặn an toàn và an toàn trong môi trường nước cho TE, HS.
- 100% trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn”.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng,
chống TNTT, TNGT và đuối nước cho TE, HS thông qua các hình thức phù hợp
trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; xây dựng, phổ biến,
cấp phát tài liệu về phòng, chống TNTT, TNGT đường bộ, đuối nước cho giáo
viên và TE, HS.
2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế trường học cách
sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho TE, HS bị TNTT ở trường; kỹ thuật bơi, cứu đuối,
kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho TE, HS.
3. Lồng ghép các nội dung kiến thức, kỹ năng về phòng, chống TNTT,
TNGT, đuối nước cho TE, HS vào các môn học phù hợp trong hoạt động giáo
dục ở nhà trường.
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4. Triển khai công tác dạy bơi và kỹ năng cứu đuối, kỹ năng an toàn trong
môi trường nước cho HS tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.
5. Can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do TNTT,
TNGT, đuối nước cho TE, HS
- Phòng, chống đuối nước: giáo dục kiến thức, kỹ năng về an toàn trong
môi trường nước cho TE, HS; giáo viên, cha mẹ, người trông trẻ thực hiện giám
sát, trông giữ trẻ an toàn; tổ chức dạy bơi, lặn, cứu đuối bảo đảm an toàn trong
môi trường nước.
- Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy: cung cấp kiến thức,
kỹ năng, các quy định an toàn giao thông đường bộ, đường thủy cho cha mẹ, TE,
HS; vận động, trang bị các điều kiện an toàn cho TE, HS khi tham gia giao thông
đường bộ, đường thủy như: đội mũ bảo hiểm, dây đai an toàn, ghế ngồi an toàn, sử
dụng áo phao, cặp phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân…; thực hiện hiệu quả mô
hình cổng trường an toàn giao thông tại các khu vực cổng trường học.
- Phòng, chống rơi, ngã: thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về an
toàn phòng, chống rơi, ngã cho TE, HS tại gia đình, trường học đặc biệt là TE,
HS sống gần nơi các công trình đang xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng.
- Phòng, chống cháy, bỏng: cung cấp, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm
sóc, TE, HS kiến thức kỹ năng về phòng, chống cháy, bỏng; cách xử lý tình
huống nguy hiểm và sơ cấp cứu khi bị cháy, bỏng.
- Phòng, chống động vật cắn: hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc, TE, HS
kiến thức, kỹ năng về phòng, chống động vật cắn và sơ cấp cứu khi bị động vật
cắn (nhất là động vật nuôi trong gia đình).
- Phòng ngừa tự tử: chăm sóc tốt sức khỏe tâm thần, giáo dục kỹ năng sống
cho TE, HS; nghiên cứu các yếu tố nguy cơ, nguyên nhân tự tử ở TE, HS; phát hiện
sớm, kịp thời để hỗ trợ ngăn ngừa các trường hợp TE, HS có nguy cơ tự tử.
6. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày
15/4/2010; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực
hiện Kế hoạch, bộ chỉ tiêu thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương
tích trẻ em
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GD&ĐT
Xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng,
chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030,
báo cáo Sở GD&ĐT theo quy định.
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2. Các trường MN, TH, THCS
- Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD&ĐT và thực tiễn địa phương, đơn vị
xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả xây dựng trường học an toàn, phòng,
chống, tai nạn, thương tích về phòng GD&ĐT vào hai thời điểm: trước ngày
15/11 và trước ngày 01/4; báo cáo đột xuất (khi có TE, HS tử vong do TNTT
trong trường học, TNGT, đuối nước) về Phòng GD&ĐT, qua email:
ntmai.bg@bacgiang.edu.vn.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn,
thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2030 của Phòng
GD&ĐT thành phố Bắc Giang, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Phòng GDMN, Sở GD&ĐT (để b/c);
- Các trường MN, TH, THCS (để t/h);
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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