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Giới thiệu 

Chương trình Trường học An toàn trong vùng lũ tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
là một chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng đặc biệt là giáo viên và học sinh 
về an toàn trong mùa lũ. Chương trình bao gồm các họat động xây dựng các tài liệu thông 
tin giáo dục truyền thông, cải thiện cơ sở vật chất trong nhà trường thông qua việc hiểu rõ 
những rủi ro có thể xảy ra trong trường học, hội thảo định hướng dành cho giáo viên và 
học sinh, tổ chức ngày hội nâng cao nhận thức trong mùa lũ tại các điểm trường.  

Quyển sổ tay này cung cấp cho giáo viên những kiến thức cơ bản về lũ lụt, hiểm họa và 
các biện pháp tự vệ cũng như những việc nên làm trước, trong và sau lũ tại trường học. 
Đồng thời, quyển sổ tay cũng đưa ra những phương pháp giúp nhận biết, phòng tránh và 
điều trị một số bệnh thường xảy ra trong mùa lũ. Giáo viên đã tham gia các hội thảo định 
hướng có thể sử dụng quyển sổ tay này như nguồn kiến thức bổ sung để truyền đạt đến 
học sinh những vấn đề liên quan đến lũ.  Thêm vào đó, quyển sổ tay này cũng đề xuất 
một số phương pháp giảng dạy và bài tập giúp cho việc truyền đạt kiến thức cũng như 
tiếp thu của học sinh có hiệu quả hơn.  
 
Đi kèm với quyển sổ tay là một số dụng cụ hỗ trợ giảng dạy như tranh ảnh minh họa, 
tranh tuyên truyền, đĩa VCD và sổ tay Lũ lụt với hi vọng giúp bài giảng sinh động hơn, 
sát với thực tiễn và đồng thời cũng thu hút hơn sự chú ý của học sinh. Từ đó, học sinh 
tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.    
 

Mục đích của cuốn sổ tay là nhằm giúp giảm nhẹ rủi ro trong mùa lũ, đặc biệt là để bảo 
vệ trẻ em và nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua các họat động tổ chức ở trường 
học. Với mục đích đó, chúng tôi hi vọng quyển sổ tay sẽ được sử dụng rộng rãi trong 
cộng đồng.   
 

Chúng tôi trân trọng đề nghị anh/chị tham khảo quyển sổ tay này, nắm rõ nội dung và 
truyền đạt kiến thức đến các thế hệ học sinh với hi vọng rằng sẽ từng bước giúp tăng 
cường khả năng phục hồi và có kế họach phòng chống thiên tai tốt hơn cho cộng đồng 
dân cư sinh sống tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời cũng với hi vọng 
giúp cho người dân có cơ hội tìm hiểu và sống yên bình trong mùa lũ.  
 

Đây là lần biên tập đầu tiên của quyển sổ tay. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhận xét và 
ý kiến đóng góp của anh/chị để quyển sổ tay được hoàn thiện hơn. Mọi thông tin xin liên 
hệ cô Đoàn Mỹ Hòa (ĐT: 0918 958 936 hoặc email: doanmyhoa@adpc.net ).  
 
Xin chân thành cảm ơn! 
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Chương trình Trường học An tòan trong vùng lũ   

Chương trình Trường học An tòan trong vùng lũ tại tỉnh Tiền Giang, An Giang và Đồng 
Tháp là một trong những họat động trọng tâm trong Hợp phần 4 của Chương trình Quản 
lý và Giảm nhẹ Lũ của Ủy hội sông Mê Công đã và đang được Trung tâm Phòng chống 
Thiên tai Châu Á triển khai với nguồn tài trợ từ Cơ quan Nhân đạo Ủy ban Châu Âu (đối 
với dự án tại tỉnh Tiền Giang) và Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Chính phủ Đức (đối với dự án 
tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp). Chương trình Trường học An tòan trong vùng lũ tập 
trung vào trường học và tăng cường vai trò kết nối gia đình, trường học và cộng đồng dân 
cư. Giúp giáo viên và học sinh đóng góp trực tiếp vào môi trường sống xung quanh mình. 
Tham gia các buổi hội thảo định hướng do cán bộ Quản lý Thiên tai và tập huấn viên từ 
Sở Giáo dục và Đào tạo và việc truyền đạt kiến thức liên quan đến lũ lụt cho học sinh đã 
từng bước xây dựng quyền sở hữu riêng cho từng trường. Cả giáo viên và học sinh đều là 
những người tham gia tích cực thực hành những kiến thức tiếp thu được trong và ngòai 
trường học.     

Đơn vị chủ đạo của chương trình là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh với sự tham gia của Ủy ban 
Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Hội Phụ nữ. Các đơn 
vị liên quan trong chương trình là thành viên của BCH PCLB – TKCN tỉnh, huyện và xã. 
Việc này thể hiện vai trò nồng cốt của mỗi đơn vị và nêu cao hiệu quả hợp tác giữa các ban, 
ngành có liên quan. Sự tham gia của các ban, ngành giúp khuyến khích mở rộng các họat 
động thông qua việc thu hút nguồn lực từ các sở, ban, ngành khác.  

Giáo viên và học sinh đóng vai trò tiếp nhận thông tin. Sau đó, truyền đạt thông tin đến 
cộng đồng. Trong chương trình này, học sinh được xem là một nhân tố quan trọng trong 
việc nâng cao nhận thức cộng đồng.  

Ngày hội trường học an tòan trong vùng lũ bao gồm các họat động như thi vẽ tranh về 
chủ đề giảm nhẹ rủi ro trong mùa lũ, đố vui và diễn kịch. Họat động này thu hút được sự 
chú ý của phụ huynh học sinh và vận động được hỗ trợ tại địa phương.        

Hội thảo định hướng dành cho giáo viên đã thu hút được sự tham gia của thành viên BCH 
PCLB – TKCN huyện. Các thành viên này sẽ cùng với các giáo viên đã được định hướng 
triển khai các lớp định hướng tương tự tại các trường thuộc các huyện và tỉnh khác. Theo 
mô hình thì mỗi huyện sẽ thành lập 1 nhóm bao gồm từ 4 đến 5 trường. Trong đó, có 1 
trường được đào tạo trở thành tập huấn viên, sau đó sẽ mở rộng tập huấn cho những 
trường còn lại trong nhóm.  

Các hội thảo định hướng về Chương trình Trường học An tòan trong vùng lũ giúp tăng 
cường kiến thức về hiểm họa lũ lụt, kỹ năng tự vệ và những việc nên làm trước, trong và 
sau lũ. Trong hội thảo, các trường đã tham gia trả lời bảng câu hỏi đánh giá rủi ro lũ lụt 
tại trường mình. Kết quả đánh giá đã được phân tích và đưa vào báo cáo riêng của từng 
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trường. Cuối hội thảo, giáo viên tham dự đã xây dựng kế họach họat động nâng cao nhận 
thức cộng đồng nhằm giáo dục và hướng dẫn học sinh về an tòan trong mùa lũ, cách 
phòng ngừa bệnh thường gặp trong mùa lũ, v.v… Sau khi được định hướng, giáo viên sẽ 
triển khai tập huấn lại cho học sinh và thảo luận về kế họach họat động cho trường mình. Có 
09 hội thảo đã được triển khai cho 180 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn 3 tỉnh 
dự án. Trong đó, 170 trường đã hòan thành bảng câu hỏi đánh giá và báo cáo rủi ro trong 
mùa lũ. Chương trình đã giúp định hướng 340 hiệu trưởng và giáo viên.     

Tài liệu sử dụng trong hội thảo là “Bộ tài liệu dành cho giáo viên” hay còn được gọi là 
“Bộ tài liệu Chương trình Trường học An tòan trong vùng lũ”. Bộ tài liệu bao gồm quyển 
sổ tay lũ lụt, sổ tay dành cho giáo viên và học sinh về các thông tin an tòan trong mùa lũ, 
dụng cụ giảng dạy, đĩa phim Sống chung với lũ, phim họat hình múa rối về Hiểm họa lũ 
lụt. Các tài liệu này cung cấp những thông tin căn bản và dễ hiểu về hiểm họa lũ lụt, các 
tác động và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó và phục hồi. Sổ tay dành cho giáo viên và 
học sinh cung cấp thông tin căn bản về những việc nên làm trước trong và sau lũ dành 
cho hộ gia đình và trường học. Đồng thời cũng cung cấp thông tin liên quan đến chăm 
sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường trong mùa lũ tại trường học và cách tuyên truyền 
thông tin cảnh báo lũ sớm ở cộng đồng. Các dụng cụ giảng dạy là tranh ảnh minh họa về 
hiểm họa lũ lụt và các giải pháp an tòan sẽ được giáo viên sử dụng trong quá trình giảng 
dạy.   

Họat động này giúp giáo viên triển khai đánh giá sơ bộ về nguy cơ lũ lụt tại trường mình. 
Sử dụng kiến thức và năng lực của giáo viên nhằm tìm ra giải pháp thông qua việc xây 
dựng các họat động trong trường học. Các kiến thức thực tiễn được cung cấp trong hội 
thảo được sử dụng cho báo cáo của trường và dụng cụ giảng dạy.   

Mục tiêu chính của chương trình là nhằm tuyên truyền rộng rãi kiến thức và giúp hiểu 
biết về những vấn đề liên quan đến phòng ngừa, ứng phó và phục hồi trước, trong và sau 
thiên tai. Trẻ em, phụ huynh và cộng đồng có nguồn thông tin và chỉ dẫn đáng tin cậy 
thông qua mạng lưới trường học. Các bài học, các khóa tập huấn và các tài liệu thông tin, 
giáo dục, truyền thông mang thông điệp xây dựng trường học và cộng đồng an tòan hơn 
trong mùa lũ.  

 

Thêm vào đó, chương trình còn nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của ngành giáo dục 

trong công tác phòng chống và tăng cường an tòan cho trẻ em trong mùa lủ.  
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CHƯƠNG I – CÁC  GIẢI  PHÁP AN TOÀN CẤP HỘ GIA ĐÌNH  
 

Ghi chú:  Bài này nêu khái quát về những biện pháp có thể được thực hiện tại gia đình 
nhằm giảm nhẹ rủi ro trong mùa lũ. Bài này được chia thành 3 giai đoạn: 
Phòng ngừa (chuẩn bị tốt trước khi nhận được thông tin cảnh báo lũ), Ứng 

phó (sau khi được thông tin cảnh báo lũ và khi lũ xảy ra), và Phục hồi (sau 
khi lũ rút). Những biện pháp này có thể giúp cộng đồng ở Đồng bằng sông 
Cửu Long Việt Nam “sống chung với lũ”   

 
 
Với việc triển khai các giải pháp giảm nhẹ rủi ro trong mùa lũ tại gia đình trong cộng 
đồng, các quyền lợi sau đây được đảm bảo:  

• Bảo vệ mạng sống.  
• Bảo vệ tài sản.  
• Nâng cao tinh thần tự lực tự cường.  
• Phục hồi nhanh sau tác động tàn phá của thiên tai.  
 

A. PHÒNG NGỪA TRƯỚC LŨ  

  
 

Trước khi được cảnh báo 

• Cảnh giác với những rủi ro liên quan đến lũ trong cộng đồng.  
• Tập hợp gia đình và bàn kế hoạch về địa điểm sẽ đến và những gì cần mang theo trong 

trường hợp cần di dời.    
• Sẵn sàng di dời khi được cảnh báo    
• Chuẩn bị xuồng/ghe hoặc các loại phương tiện khác sẵn sàng cho việc di dời (đủ lớn 

cho cả gia đình)  
• Đảm bảo mỗi thành viên trong gia đình đều biết bơi. 
• Xác định điểm di dời hoặc nơi an toàn gần nhất (chùa, trụ sở cơ quan hoặc trường học 

và những nơi có nền đất cao…)   
• Xác định đường ngắn và an toàn nhất để đến nơi trú ẩn, cũng như những đường tương 

tự để đề  phòng trường hợp các đường khác bị lũ vây bất ngờ. Đảm bảo rằng các 
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thành viên trong gia đình đều biết các đường đó.  

Tăng cường các yếu tố an toàn cho nhà ở  

• Đảm bảo nhà cửa (bao gồm nhà vệ sinh) được nâng lên cao hơn mức nước lũ có thể 
xảy ra   

• Lắp đặt các thiết bị cần thiết như xây hàng rào và tay vịn dọc theo ban công để bảo vệ 
trẻ em khỏi rơi xuống nước. 

• Dựng chuồng riêng bảo vệ gia súc, vật nuôi và gia cầm. 
• Xây dựng cây cầu riêng cho gia đình nối từ đường vào nhà.  
• Tạo bờ đê xung quanh nhà ngăn lũ. 
 

Dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch và các dụng cụ cần thiết khác (ít nhất 

dùng đủ trong 1 tuần) 

• Trồng vườn rau tại nhà (trên những mảnh vườn nổi, các khoảng đất được nâng cao 
hoặc trên ban công nhà sàn). Dự trữ hạt giống và dụng cụ làm vườn.    

• Chuẩn bị không gian khô ráo dự trữ củi để sử dụng trong suốt mùa lũ. Trồng cây lấy 
củi xung quanh nhà.   

• Chuẩn bị lu, thùng để dự trữ nước uống (giữ cao hơn mực nước lũ để tránh việc nước 
bị ô nhiễm). Các hoạt động này bao gồm việc làm sạch bình lọc nước, dự trữ hoá chất 
để làm sạch nước như phèn, Cloramine B hoặc dự trữ củi đun nước, v.v…     

• Dự trữ lương thực, thực phẩm cho gia đình (cụ thể là thực phẩm khô chỉ cần nấu đơn 
giản). 

• Dự trữ thức ăn và cỏ khô cho động vật.  
• Dự trữ thuốc, đặc biệt là thuốc cho các bệnh thường gặp do nguồn nước, hoặc các 

bệnh truyền nhiễm như bệnh tiêu chảy và hạ sốt, cũng như thuốc cho gia súc, gia cầm 
và các loại vật nuôi khác.     

Tiếp cận thông tin trong mùa lũ/ thông tin cảnh báo lũ sớm  

• Theo dõi thông tin từ các tín hiệu báo lũ trong cộng đồng. Nếu các tín hiệu thông báo 
được lắp đặt ở 1 xã gần đó, nên thiết lập sự liên kết với các xã khác để nhận thông tin 
mới nhất.   

• Thường xuyên nghe đài phát thanh, xem truyền hình hoặc các nguồn thông tin khác 
để nắm được thông tin về điều kiện thời tiết hằng ngày. Tìm hiểu các kinh nghiệm 
dân gian, người cao tuổi về tình hình lũ lụt trong quá khứ.  

• Chia sẻ thông tin với hàng xóm. 

An ninh sinh kế 

• Trang bị các trang thiết bị đánh bắt thủy sản nhằm đảm bảo thu nhập trong mùa lũ. 
Trồng rau quả để chủ động nguồn thực phẩm cho gia đình và tăng thu nhập trong mùa 
lũ.  

• Phát triển các nghề thủ công truyền thống để giải quyết việc làm, tăng thu nhập trong 
mùa lũ.  

    

Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe  
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• Biết đường đến trạm xá/ bệnh viện gần nhất.   
 

Các hoạt động có tính cộng đồng  

• Tham gia vào nhóm cộng đồng tình nguyện và giúp đỡ trong khả năng có thể.  
• Biết rõ về hàng xóm của bạn (đặc biệt là người già và tàn tật)  
• Tham gia vào các nhóm cộng đồng nhằm duy trì khu vực an toàn.  
 
 

Sau khi được cảnh báo 

• Thường xuyên nghe đài phát thanh để theo dõi các chỉ dẫn khấn cấp  
• Làm theo lời chỉ dẫn.  
 
Nếu gia đình ở lại nhà,  

• Phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong gia đình.  
• Cột chặt tài sản trong nhà để khỏi bị lũ cuốn trôi.  
• Dời những vật có giá trị đến một nơi cao hơn trong nhà.  
• Giữ các tài liệu quan trọng trong các túi chống thấm nước và để nơi an toàn nhất. 
• Lưu trữ nước uống trong thùng sạch.   
• Di dời vật nuôi đến nơi cao hơn.  
• Kiểm tra thiết bị điện. Trường hợp không an toàn thì cúp cầu dao để tránh trường hợp 

điện giật và nguy cơ chập điện cháy nổ.  
 
Nếu việc di dời là lựa chọn duy nhất (đến 1 nơi an toàn dành cho cộng đồng hoặc nhà 
người thân)  

• Chủ động di dời càng sớm càng tốt trước khi lối đi bị tắt.  
• Khi di dời đến nơi an toàn, cần mang theo các đồ dùng vật dụng cần thiết cho sinh 

hoạt hàng ngày, đặc biệt là các phương tiện truyền thanh như radio để theo dõi tình 
hình khí tượng thủy văn và các biện pháp đối phó lũ. 

 
B. ỨNG PHÓ TRONG LŨ:  

   

 

Bên ngoài nhà ở  

• Không bơi lội hoặc đi xuồng trên các đoạn sông lớn, suối và kênh.  
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• Không để trẻ em chơi đùa gần bờ sông, kênh rạch, cống rãnh thoát nước.   
• Đề phòng rắn và các động vật độc hại trong nước lũ.   
• Khi ra đồng, phải có từ 2 người trở lên và không mang theo trẻ nhỏ và phải mang 

theo áo cứu sinh, thùng nhựa… 
 

Ở nhà     

• Thường xuyên nghe đài phát thanh để theo dõi tình hình lũ.  
• Để ý quan sát các thông tin từ các trạm tín hiệu lũ trong cộng đồng  
• Đảm bảo đủ áo ấm cho mọi người trong gia đình  
• Trữ nước sạch trong các bình chứa.    
• Dùng xà phòng và thuốc tẩy để lau chùi các vật dụng tiếp xúc với nước lũ   
 

Ở khu vực an toàn/nơi trú ẩn tạm thời   

• Đảm bảo các thành viên trong gia đình đều có mặt khi đến nơi trú ẩn tạm thời.   
• Không trở về nhà nếu khu vực đó chưa an toàn.  
 

Tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài   

• Biết rõ nơi nào và cách nào để liên lạc với cơ quan quản lý thiên tai tại địa phương.   
• Đề nghị hỗ trợ của cộng đồng, chính quyền và đoàn thể về các nhu cầu cần thiết.  
Chăm sóc sức khỏe   

• CHỈ uống nước sạch hoặc đã đun sôi. 
• KHÔNG sử dụng thực phẩm đã tiếp xúc với nước lũ, vì nước lũ bẩn chứa nhiều vi 

khuẩn và mầm bệnh.  
• Thu thập các thông tin về các cơ sở y tế gần nhất, ví dụ: các cơ sở này có bị ngập lụt 

không. Trong trường hợp đó thì phải đến đâu.       
• Nếu có phụ nữ mang thai, người ốm, người già và trẻ nhỏ trong gia đình, bạn cần phải 

nắm rõ những thông tin đã đề cập ở trên.   
• Chuẩn bị sẵn một số loại thuốc cần thiết. 
 

C. PHỤC HỒI SAU LŨ   

   
 

Bên ngoài nhà ở   

• Hỗ trợ những người hàng xóm cần giúp đỡ. 
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• Tránh xa khu vực thiên tai để khỏi cản trở công tác cứu hộ và các hoạt động khẩn cấp 
khác.  

• Thường xuyên nghe đài phát thanh hoặc xem truyền hình và chỉ trở về nhà khi khu 
vực đó được tuyên bố an toàn.   

• Xem thông tin trên các bảng thông báo trong cộng đồng để nắm thông tin mới nhất.     
• Thông báo đến chính quyền địa phương về tình trạng hỏng hóc của các phương tiện 

truyền thông tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.      

Ở nơi trú ẩn tạm thời   

• Trước khi trở về nhà ở, phải đảm bảo chắc chắn là nhà đã an toàn.  
• Đảm bảo các vật có giá trị trong nhà được đóng gói đúng cách.   
• Tất cả thành viên trong gia đình phải biết được mức độ thiệt hại của nhà mình.  
 

Khi trở về nhà   

Dùng xà phòng và thuốc tẩy để lau chùi các vật dụng bị lũ làm ô nhiễm.   

• Kiểm tra các nguy cơ có thể xảy ra trong nhà như ống dẫn nước bị thủng, tường và 
trần nhà bị hư hại, đường dây điện bị hỏng và các thiết bị điện khác, v.v…   

• Bùn và nước có thể làm sàn nhà và các bề mặt khác rất trơn, nên phải bước đi cẩn 
thận.   

• Mở cửa thoáng để giảm bớt độ ẩm ướt trong nhà.  
• Mở cửa nhà vệ sinh và cửa tủ đựng đồ để thoáng khí.    
• Vệ sinh môi trường xung quanh nhà.    
• Cảnh giác với các động vật độc hại. Dùng gậy chọc vào các mảnh vỡ để kiểm tra.   
• Uống nước chín.   
 
 

Tiếp cận cơ chế tín dụng nhỏ    

• Tìm hiểu cơ chế tín dụng nhỏ trong cộng đồng cho việc phục hồi sinh kế sau lũ, để 
nhanh chóng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.    

• Thống kê đánh giá thiệt hại trong nhà và vườn.  
• Báo cáo chính xác thiệt hại và các yêu cầu hỗ trợ, thanh toán bảo hiểm (nếu có) cho 

chính quyền địa phương và các cơ quan có trách nhiệm.   
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CHƯƠNG II – CÁC GIẢI PHÁP AN TOÀN Ở TRƯỜNG HỌC 

 

Ghi chú:  Bài này nêu khái quát các biện pháp có thể thực hiện ở trường học 
nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ và giáo viên.  

  
Vai trò chính mà nhà trường có thể thực hiện trong công tác giảm nhẹ rủi ro do lũ là:  

• Như trung tâm nâng cao nhận thức cộng đồng – thông qua phụ huynh, học sinh và 
đội ngũ giáo viên (sử dụng cho cả giáo dục chính qui và các hệ thống xã hội không 
chính qui)   

• Như nơi tạm trú an toàn – nếu trường nằm trên nền đất cao.  
• Như một hệ thống hỗ trợ cho các nạn nhân lũ trong độ tuổi đi học.    
 
Với các giải pháp phòng ngừa cụ thể, nhà trường có thể hỗ trợ chỗ ở an toàn cho học 
sinh, giáo viên và cán bộ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi từ các rủi ro 
trong mùa lũ như sau:   
 

• Quen với đặc điểm về lũ lụt trong vùng.    
• Quen với đặc điểm địa lý khu vực trường học.    
• Biết cách liên hệ với cơ quan quản lý thiên tai trong vùng.   
• Có kế hoạch phòng ngừa thiên tai của trường, chia sẻ với phụ huynh và học sinh. 

Nên xác định rõ nhiệm vụ của mỗi người trong trường hợp có rủi ro xảy ra (không 
chỉ riêng lũ)   

• Học sinh được tập huấn về sơ cấp cứu và cứu hộ dưới nước (hoặc các kỹ thuật 
cứu hộ khác, tùy rủi ro thường xảy ra trong vùng)   

• Tổ chức dạy bơi cho trẻ như một môn thể thao hay một hoạt động phụ trong nhà 
trường  

• Cung cấp thông tin về các giải pháp an toàn hộ gia đình cho học sinh như bài học 
trên lớp.   

• Giúp học sinh lập kế hoạch an toàn cho gia đình. Mời chuyên gia đến trường và tổ 
chức hội nghị chuyên đề về cách chăm sóc sức khỏe y tế trong mùa lũ.    

• Cung cấp các thông tin liên quan đến sức khỏe y tế, đặc biệt là các bệnh thường 
gặp do nguồn nước, cho học sinh, giáo viên, cán bộ của trường và phụ huynh. 
Mời chuyên gia y tế đến trường và tổ chức hội nghị chuyên đề.    

• Duy trì danh sách liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm địa chỉ liên lạc cụ 
thể của các cơ quan quản lý của vùng. Cần chia sẻ thông tin liên lạc với học sinh 
và phụ huynh.     

• Tổ chức diễn tập di dời và luyện tập cho học sinh   
• Thống kê tài liệu chính xác tài sản của nhà trường.    
• Xác định khu vực an toàn và đường an toàn cho việc di dời. Việc này đặc biệt 

quan trọng trong cả trường hợp thiên tai xảy ra nhanh hay chậm.   
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• Cập nhật các thông tin về tình hình lũ lụt và các biện pháp ứng phó để học sinh và 
giáo viên biết chủ động phòng tránh.  

• Cán bộ nhà trường tiếp tục nghe đài phát thanh để cập nhật thông tin về lũ.   
 

Khi nhận được thông tin cảnh báo,    

• Sắp xếp thiết bị và sách vở gọn gàng ở những nơi an toàn khi nhận được thông tin 
cảnh báo đầu tiên.    

• Dời và buộc chặt những vật nặng có thể bị lũ cuốn trôi và gây thiệt hại.   
• Chủ động cho học sinh nghỉ học khi lũ lụt được dự báo có thể xảy ra nghiêm 

trọng.  
• Nắm danh sách học sinh đầy đủ trước khi trường học được cảnh báo sắp có nguy 

cơ.   
• Thông báo đến cộng đồng việc nhà trường tạm nghỉ.   
• Có kế hoạch bảo vệ an toàn tài sản của nhà trường.    
• Kiểm tra tất cả các phương tiện cung cấp điện để tránh việc điện giật và nguy cơ 

chập điện cháy nổ.  
• Phân công cán bộ, giáo viên trực để sẵn sàng ứng phó với lũ.  
 

Nếu trường học được dùng làm nơi trú ẩn an toàn,   

• Chuẩn bị dụng cụ sơ cấp cứu. 
• Cất giữ nước uống.  
• Đảm bảo sàn nhà cao hơn mực nước lũ dự kiến.   
• Xem xét bao nhiêu người có thể ở lại trong trường và thông báo cho chính quyền 

địa phương biết.    
• Nâng cấp nhà vệ sinh trong khu vực trường học.    
• Xây dựng một cây cầu nối từ nhà trường đến nhà vệ sinh.   
• Chuẩn bị 1 máy phát thanh dùng pin dễ mang đi.    
• Chuẩn bị đèn pha (ít nhất 2 cái) dùng pin.   
• Biết đường đến nơi an toàn trong trường hợp lũ dữ dội hơn dự kiến.   
• Chuẩn bị sẵn phương tiện (xuồng, ghe) để di dời người và tài sản khi cần thiết.  

 

 
Sau lũ  
Lau chùi lớp học sạch sẽ, đảm bảo những vật dụng bị lũ làm bẩn đều được vô trùng. Tìm 
sự giúp đỡ từ phía học sinh và cộng đồng.    

• Đánh giá những thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ và báo cáo lại với cơ quan giáo 
dục để sửa chữa kịp thời.  

• Ngoài việc hỗ trợ của nhà nước, cần vận động thêm các doanh nghiệp, gia đình 
cũng như các tổ chức xã hội giúp đỡ để trường nhanh chóng khắc phục hậu quả.  

• Thông báo đến cộng đồng về thời gian trường hoạt động lại.   
• Tổ chức các hoạt động ở những nơi học sinh có thể giúp trong việc phục hồi cho 

cộng đồng    
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Hỗ trợ cho cán bộ và học sinh bị lũ ảnh hưởng  

• Thống kê, đánh giá số lượng học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng do lũ lụt.   
• Cung cấp hỗ trợ cho cán bộ và học sinh bị ảnh hưởng do lũ lụt. Có kế hoạch hỗ 

trợ trường học.   
• Tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ tâm tư. Điều này sẽ giúp các em vượt qua đau 

buồn và mất mát.   
• Viện trợ từ các tổ chức chính trị xã hội.   
• Tổ chức các hoạt động nhằm xoa dịu nỗi đau như viết bài văn, sáng tác nghệ 

thuật, v.v… Trẻ em khó bày tỏ cảm xúc thành lời có thể giải tỏa căng thẳng bằng 
cách này.   

• Tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong lớp học, để học sinh có thể tự do chia sẻ 
kinh nghiệm cũng như nhận được sự động viên từ các bạn đồng lứa.    

 

Hiệu trưởng và cán bộ có trách nhiệm  

• Sẵn sàng có mặt chỉ huy khắc phục hậu quả sau lũ.  
• Tạo sự liên kết giữa chính quyền địa phương, các trường trong tỉnh/huyện bị lũ 

ảnh hưởng và các cơ quan quản lý thiên tai để thống kê thiệt hại và có biện pháp 
hỗ trợ phù hợp kịp thời.   

• Quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ cho học sinh và giáo viên có người thân mất do lũ. 
 
Chú ý thêm:  

• Bài này đưa ra đáp án cho câu hỏi “điều gì nên làm sau khi nhận được thông tin cảnh 
báo lũ”. Đồng thời cũng dẫn đến những vấn đề sau:  
1. Cần làm tốt việc gì trước khi nhận được thông tin cảnh báo lũ? 
2. Cần làm gì khi nhận được thông tin cảnh báo lũ? (thêm phần hướng dẫn của chuyên 

gia cố vấn về lũ) 
3. Cần làm gì sau khi lũ rút? (Xem trong phần khôi phục sau lũ)  

 
• Các hoạt động đã cung cấp ở trên cần phải được chia sẻ với học sinh và phụ huynh.  

• Các hoạt động đã nêu trong tiêu đề “Các giải pháp an toàn trong mùa lũ cấp hộ gia 
đình” là các bước mà bất kỳ gia đình nào cũng có thế thực hiện, giúp nhà ở an toàn 
hơn. Mong rằng những thông tin trên sẽ được sử dụng rộng rãi trong ngành giáo dục 
và trong cộng đồng thông qua việc nâng cao nhận thức của giáo viên, công nhân viên 
của nhà trường, học sinh và phụ huynh.    

• Bài này được xây dựng trên cơ sở giáo viên và học sinh là một phần của cộng đồng và 
họ cũng bị tác động bởi lũ và các nguy cơ khác xảy ra trong vùng.   

• Các hoạt động đã nêu trong tiêu đề “Các giải pháp an toàn trong mùa lũ ở trường học” 
là các phương pháp và kỹ thuật có thể ứng dụng trong nhà trường, nhằm tăng cường 
an toàn không chỉ cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường mà còn cho cộng đồng 
trước những thiệt hại to lớn của lũ.    
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PHƯƠNG CHÂM 4 TẠI CHỖ 
Chỉ huy Tại chỗ  

   

Lực lượng Tại chỗ  

   

Phương tiện Tại chỗ  

   

Hậu cần Tại chỗ  
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9 điều trẻ em nên làm trong mùa lũ 
(Tài liệu này trích trong Quyển Sống Chung Với Lũ của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam) 
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9 điều người lớn nên làm trong mùa lũ 
(Tài liệu này được trích trong Quyển Sống Chung Với Lũ của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam) 
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CHƯƠNG III - HỆ THỐNG CẢNH BÁO LŨ SỚM  

 

1. Hệ thống cảnh báo lũ sớm là gì? 

Nhằm mục tiêu thông báo, báo động cho cộng đồng về nguy cơ đe doạ của thảm hoạ sắp 
xảy ra trong tương lai gần (trong trường hợp này là lũ nguy hiểm), đóng vai trò là đầu 
mối thông tin để các cá nhân và cộng đồng đưa ra quyết định hành động kịp thời. 

Mục tiêu chính của Hệ thống cảnh báo sớm tại cộng đồng nhằm cảnh báo cộng đồng 

sống tại khu vực dễ bị ảnh hưởng lũ về lũ sớm hoặc lũ bất thường có thể gây ra thảm họa 

và có hành động kịp thời để hạn chế thiệt hại.  

Hệ thống cảnh báo lũ sớm gồm 3 giai đoạn theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1: Các bước trong việc phổ biến thông tin lũ 

 
Tại Việt Nam, thông tin dự báo lũ sẽ do Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia thuộc 
Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng, thuỷ 
văn, tham khảo các thông tin thời tiết của các cơ quan khí tượng thuỷ văn trong nước 
và quốc tế có liên quan, phát các tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ trên các 

sông chính trong cả nước. Thông tin này sẽ được gửi đến các bộ ngành liên quan và 

đến Đài Tiếng nói và Truyền hình Việt Nam để thông báo thông tin đến đại chúng. Đó 

Tại Việt Nam, dự báo lũ được Ban chỉ đạo 

Phòng chống lụt bão Trung ương với cơ quan 

thường trực là Văn phòng Thường trực Ban 

chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và  

Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ huy Phòng 
chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với cơ 
quan thường trực cấp tỉnh là Văn phòng 
Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão 
& Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh 

Dự báo về hiểm hoạ lũ lụt do các 
Trung tâm DBKTTV đưa ra 

Tiếp nhận và truyền tải thông tin 
cảnh báo đến tỉnh huyện xã 

Ứng phó của cộng đồng khi 
nhận được thông tin cảnh báo 
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là điều cần thiết cho cộng đồng sống tại khu vực dễ bị ảnh hưởng lũ tại đồng bằng sông 
Cửu Long để theo dõi thường xuyên thông tin dự báo lũ trong mùa mưa.  

 

2. Thành phần của Hệ thống cảnh báo sớm:  

Một Hệ thống Cảnh báo sớm đơn giản và hiệu quả lý tưởng nhất gồm 4 phần chính có 
liên quan mật thiết với nhau bao gồm:   

• Phát hiện và dự báo lũ (Thảm họa)  

• Hình thành các thông điệp cảnh báo  

• Phổ biến thông điệp cảnh báo  

• Ứng phó của cộng đồng 

 

Phát hiện và dự đoán lũ tại lưu vực sông Mê Công 
 
Phát hiện và dự đoán lũ có thể giảm thiểu đáng kể các thiệt hại về nhân mạng và của cải, cung cấp 
thông tin cơ bản cho việc phổ biến hệ thống cảnh báo sớm. Dự báo sớm lũ đòi hỏi hệ thống quan 
trắc khí tượng thủy văn. Các dữ liệu thời tiết sẽ nhanh chóng được chuyển đến trung tâm thời tiết để 
có sự phân tích và dự báo chính xác.  
Ủy hội sông Mê Công cũng sẽ thông báo bảng tin dự báo mực nước trong 5 ngày cho các trạm quan 
trắc dọc theo sông chính, dựa trên các trạm quan trắc dọc theo dòng sông chính thuộc 4 quốc gia 
trong khu vực hạ lưu. Tại lưu vực sông Mê Công, cả ở Cam-pu-chia và ở Việt Nam, Trung tâm Khí 
tượng Trung ương sẽ thông báo dự báo lũ dựa trên các trạm quan trắc trong lưu vực sông cũng như 
trong các nhánh phụ. Cả hệ thống dự báo và cảnh báo được phổ biến và quan tâm rộng rãi.  

 

3. Thế nào là cảnh báo và dự báo lũ?   

Đó là thông điệp về sự nguy hiểm sắp diễn ra (lũ) ví dụ như mực nước cao hơn mức 
cảnh báo.  
Tại Việt Nam, có các thông báo sau được phổ biến tới cộng đồng:  

3.1. Dự báo lũ -Nội dung thông báo lũ: 
- Thông tin mực nước lũ trên sông Tiền và sông Hậu: được quy định trong Phụ 

Lục II của Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ:  
 

Mực nước (m) ở cấp báo động 
TT Tên sông 

I II III 

Thời gian phát tin 
dự báo lũ  

1 Tiền 3,0 3,6 4,2 5 ngày/1 lần 

2 Hậu 2,5 3,0 3,5 5 ngày/1 lần 

a. Tiêu đề thông báo lũ được xác định theo loại thông báo lũ quy định.  
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b. Thực trạng diễn biến lũ trong 24 giờ qua và số liệu thực đo về mực nước tại thời 
điểm gần nhất. 

c. Nhận định khả năng, mức độ diễn biến lũ trong thời gian dự kiến, trong đó có dự 
báo mực nước tại địa điểm thông báo lũ; so sánh trị số mực nước dự báo với trị 
số mực nước các cấp báo động hoặc các trận lũ đặc biệt lớn. 

 
Thông báo lũ:  
Khi mực nước lũ trên sông Tiền, sông Hậu có khả năng lên mức báo động III thì phát 
tin “Thông báo lũ”. 

 
Thông báo lũ khẩn cấp: 
Khi mực nước lũ trên sông Tiền, sông Hậu lên mức báo động III và có khả năng tiếp 
tục lên cao thì phát tin “Thông báo lũ khẩn cấp” 

 
Tiêu đề thông báo lũ: 
Tuỳ theo diễn biến mực nước lũ mà ban hành “Thông báo lũ” hoặc “Thông báo lũ 
khẩn cấp” 

Thực trạng lũ: 
Diễn biến lũ trong 24 giờ qua và số liệu mực nước đo tại thời điểm gần nhất. 

 
Nhận định khả năng: 
Mức độ diễn biến lũ trong thời gian dự kiến, trong đó có dự báo mực nước tại thời 
điểm thông báo lũ, so sánh trị số mực nước dự báo với trị số mực nước các cấp báo 
động hoặc các trận lũ đặc biệt lớn. 

 
Chế độ phát tin lũ: 
Thông báo lũ: Lũ trên sông Tiền và sông Hậu, 5 ngày phát 1 tin vào lúc 10 giờ 30 phút. 
Thông báo lũ khẩn cấp: Lũ trên sông Tiền và sông Hậu, 5 ngày phát 1 tin vào lúc 10 
giờ 30 phút. Trong trường hợp lũ diễn biến phức tạp, phát tin bổ sung xen kẽ giữa các 
tin chính. 

 
3.2. Công tác cảnh báo lũ 
- Trong thời gian lũ bắt đầu xuất hiện, Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh theo dõi thông 
tin về diễn biến thủy văn trên sông Tiền và sông Hậu thông qua Trung tâm dự báo 
KTTV tỉnh, Đài KTTV khu vực Nam Bộ để có thông tin nhanh đến các địa phương và 
nhân dân biết để có biện pháp và chủ động ứng phó theo tình hình diễn biến thủy văn, 
cụ thể như sau: 
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+ Đối với những năm lũ về sớm và lên nhanh có ảnh hưởng đe dọa trực tiếp đến sản 
xuất vụ hè thu thì Ban chỉ huy PCLB & TKCN sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ra một 
thông báo khẩn cấp để cảnh báo các địa phương cùng nhân dân có các giải pháp bảo 
vệ sản xuất, lúa vụ 3 như gia cố đê bao, chuẩn bị lực lượng giúp dân thu hoạch lúa 
hoặc chuẩn bị máy móc vật tư nhiên liệu để bơm chống úng,… 
+ Trong giai đoạn lũ chính vụ vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10, nước từ 
thượng nguồn đổ về sông Tiền, sông Hậu với cường suất cao, gần đến mức báo động 
III  thì Ban chỉ huy PCLB & TKC tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ra một thông báo, 
cảnh báo  lũ khẩn cấp, để cho các địa phương, các ngành, nhân dân biết cùng chủ 
động có biện pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản nhân dân, cơ sở hạ tầng và 
chuẩn bị lương thực, cứu trợ cho nhân dân. 

Hình 2: Ba  trạng thái của lũ: Không báo động, giai đoạn cảnh báo và giai đoạn lũ 

 

Hình 2a: Mức nước thấp hơn mức báo động – Không có khả năng xảy ra lũ 

 

 

 

Không báo động 

M
ứ

c cảnh báo 

Mức lũ 
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Hình 2b: Mức nước cao hơn mức báo động – Nhưng thấp hơn mức lũ 

 

Hình 2c: Mức nước cao hơn mức lũ 

 

Bảng 1: Khác biệt giữa thông tin thông báo và cảnh báo lũ 

Thông báo lũ cung cấp những thông tin sau Cảnh báo lũ cung cấp những thông tin 

� Những vùng sẽ bị lũ ảnh hưởng 
� Các số liệu dự đoán:  

• Thời gian phát hiện và thời gian 
trước khi lũ đến   

• Khi nào lũ sẽ đến  
• Lũ sẽ kéo dài bao lâu   
• Nơi nước lên và nơi nước sẽ rút   
• Mức độ và tốc độ lũ  

� Đề nghị các hành động cụ thể: Dựa trên 
mực nước, cộng đồng tại nơi bị ảnh 
hưởng sẽ được khuyến cáo thực hiện 
các hành động cụ thể  

� Khuyến cáo có thể không kèm theo 
thông tin về những ảnh hưởng/rủi ro có 
thể có.  

 

Giai đoạn có lũ 

M
ứ

c cảnh báo 

Mức lũ 

Giai đoạn cảnh báo 

M
ứ

c cảnh báo 

Mức lũ 
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� Những rủi ro kèm theo  
• Dự đoán khu vực bị ngập  
• Số lượng hộ gia đình bị ảnh hưởng  
• Những yếu tố khác ảnh hưởng đến 

sự an toàn  

 

 
Người tiếp nhận thông tin có thể chắc chắn các thông điệp cảnh báo được các cơ quan 
dưới đây đưa ra (theo sơ đồ trong hình 3):  

- Hệ thống thông tin phục vụ phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, một cách tổng 
thể, được thông tin tới các cấp sau: 

- Cấp Trung ương: Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương với có quan thường 
trực là Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. 

- Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh với cơ quan thường trực cấp tỉnh là Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy 
Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

- Cấp huyện, thị xã: Ủy ban nhân dân huyện và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & 
Tìm kiếm cứu nạn huyện, có một bộ phận thường trực giúp việc BCHPCLB huyện, thị 
xã. 

- Cấp xã: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & 
Tìm kiếm cứu nạn xã, phường, thị trấn và từ xã, phường, thị trấn đến khóm, ấp và từng 
hộ dân. 
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Hình 3: Sơ đồ chuyển thông báo và cảnh báo lũ đến người dân 
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Tín hiệu báo lũ  

Tín hiệu báo lũ (Ban hành theo Quyết định số 307/2005/QĐ-TTg ngày 25 
tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế báo áp thấp 
nhiệt đới, bão, lũ) 

Tín hiệu Hình dạng tín hiệu 
Ý nghĩa của từng 

loại tính hiệu 

Mức báo 
động 1 

 

 

Một đèn nhấp nháy màu xanh 

 

 

 

 

 

Mực nước trên khu 
vực khống chế  

đạt tới mức báo 
động số 1 

Mức báo 
động 2 

Hai đèn nhấp nháy màu xanh 

 

 

 

 

 

Mực nước trên khu 
vực khống chế  

đạt tới mức báo 
động số 2 

Mức báo 
động 3 

Ba đèn nhấp nháy màu xanh 

 

 

 

                 

 

Mực nước trên khu 
vực khống chế  

đạt tới mức báo 
động số 3 

Hình 4: Tín hiệu báo lũ 
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 Các ghi chú đi kèm  
 
Các mục trong bài “Hệ thống Cảnh báo lũ sớm” cung cấp cho Giáo viên và Người tham 
gia công tác đào tạo những gợi ý dưới đây để có thể sử dụng trong việc hướng dẫn cho 
học sinh, sinh viên:   
 

• Tất cả các tiêu đề được mô tả trong bài “Hệ thống Cảnh báo lũ sớm” đều phù hợp để 
truyền đạt với học sinh đang bắt đầu tham gia các môn khoa học.    

• Giáo viên có thể liên kết với những vấn đề đặc biệt như “Chu trình sinh địa hóa”. Với 
việc sử dụng “Sổ tay Lũ lụt” (được cung cấp trong bộ tài liệu), chu trình sinh địa hóa 
có thể giúp giải thích lý do xuất hiện của lũ.  

• Tiêu đề hợp lý tiếp theo có thể là “Thông báo lũ”. Những thông tin chính được chia sẻ 
với học sinh là:   

1. Sự khác biệt giữa thông báo lũ và cảnh báo lũ – để tránh tình trạnh khủng hoảng 
không cần thiết. 

2. Những thành phần chính của thông báo và cảnh báo – để nhận biết các thông tin 
cần thiết cho việc phòng chống. 

3. Những quyết định chính thức để phát thông điệp cảnh báo – để nhận biết các cơ 
quan phát thông điệp. 

Điều hợp lý là chia sẻ các thông tin với phụ huynh với cùng lý do như trên.   

• Học sinh ở các lứa tuổi đều có thể được dạy để nhận biết các tín hiệu lũ, cùng với 
việc sử dụng bảng thông tin lũ cũng như tầm quan trọng của bảng tin này như mô tả 
trong hình 3 và 4.  
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CHƯƠNG IV - CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRONG MÙA LŨ 
 

BỆNH TIÊU CHẢY 
Nguyên Nhân và Cách Phòng Ngừa 

 
(Tài liệu này có thể áp dụng được cho học sinh cấp I và II. Đối với học sinh cấp II không 

cần dùng phần gợi ý) 

 
1. Tại sao các em bị tiêu chảy? (Cắt các hình bên dưới và xếp thành một câu 

chuyện) 
 

    

   

 

   

 

 
 
(Đáp án: theo thú tự1- hình không có đánh chữ, 2-B, 3-D, 4-G, 5-A, 6-I, 7-E, 8-C, 9-

H, 10-K) 

 

 

Phần gợi ý dành cho học sinh cấp 1 
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Tí đổ rác xuống sông  Mẹ Tí gánh nước 

sông đổ vào lu 

 Tí uống nước 

trong lu 

 Tí bị tiêu chảy 

       

       
 
 
 
 
 
 

Tèo bị tiêu chảy      Ruồi bu vào phân 

Tí  

       

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

An đưa bánh cho Tèo  An không rửa tay 

sau khi đi tiêu 

 An bị tiêu chảy  Ruồi bu vào mâm 

cơm của An 

 
 

2. Dựa vào câu chuyện bên trên, các em hảy nêu lên nguyên nhân của bệnh tiêu 
chảy. 

 

(Đáp án: -Uống nước trong lu chưa được nấu chín. -Ăn thức ăn bị ruồi bu. –Ăn thức ăn 

bị nhiễm bẩn, cụ thể trong bài này là do tay dơ) 
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3. Cách phòng ngừa:  
 

Cắt các câu dưới đây và dán vào vị trí 

thích hợp 
 

Đáp án 

Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ 
sinh 

Câu này được đặt giữa hình số 8 và 9 

Đổ rác vào hố rác Câu này được đặt giữa hình số 1 và 2 

Đi tiêu ở nhà tiêu hợp vệ sinh Câu này được đặt giữa hình số 4 và 5 

Đậy thức ăn để tránh ruồi bu Câu này được đặt giữa hình số 6 và 7 

Uống nước đun sôi để nguội Câu này được đặt giữa hình số 2 và 3 

 

 
(Taøi lieäu treân ñöôïc trích trong Quyeån Giaùo Duïc Söùc Khoûe ÖÙng Duïng cuûa Vieät Nam Plus) 
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BEÄNH TIEÂU CHAÛY CAÁP ÔÛ TREÛ EM 
 

1.  Laøm sao bieát ñöôïc moät em beù bò tieâu chaûy? 

Traû lôøi: 

• Ñi ngoaøi töø 10 ñeán 15 laàn / 1 ngaøy. 
• Phaân loûng nhieàu nöôùc. 
• Muøi chua. 
• Coù theå nhìn thaáy maùu hoaëc chaát nhaày trong phaân. 
• Coù theå noân lieân tuïc hoaëc vaøi laàn trong ngaøy, thöôøng noân sau böûa aên. 
• Coù theå bò soát. 
• Treû coù theå töø choái aên caùc thöùc aên thoâng thöôøng. 

 

2. Cho bieát taùc haïi cuûa tieâu chaûy? 

Traû lôøi: 

• Coù theå cheát. 
• Coù theå bò suy dinh döôõng. 
• Deã bò nhöõng beänh khaùc 

 
3. Taïi sao chuùng ta bò tieâu chaûy? 

Traû lôøi: 

• Do aên uoáng phaûi vi truøng gaây beänh tieâu chaûy. 
 

4.  Laøm sao ñeå phoøng ngöøa beänh tieâu chaûy? 

Traû lôøi: 

• Aên saïch, uoáng saïch. 
• Töø luùc môùi sanh ñeán 4 - 5 thaùng, ñöùa beù ñöôïc hoaøn toaøn cho buù 

baèng söõa meï. 
 

5. Nhö theá naøo thì goïi laø aên saïch, uoáng saïch? 

Traû lôøi: 

• Thöùc aên, thöùc  uoáng phaûi ñöôïc röûa saïch naáu chín. 
• Thöùc aên khoâng ñöôïc oâi thiu hoaëc nghi ngôø oâi thiu hay khoâng saïch. 
• Thöùc aên khoâng ñöôïc ñeå ruoài bu vaøo. 
• Phaûi röûa tay saïch tröôùc khi cheá bieán thöùc aên hoaëc tröôùc khi aên. 

[Nhaán maïnh vieäc giöõ gìn baøn tay saïch laø raát caàn thieát. Taùc haïi cuûa baøn tay 

dô (Tieâu chaûy, giun saùn, ñau maét, beänh ngoaøi da)] 
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6. Khi beù bò tieâu chaûy chuùng ta phaûi laøm gì? 

Traû lôøi: 

• Cho beù uoáng thaät nhieàu nöôùc ñaëc bieät laø nöôùc ORS. Cho uoáng 
thöôøng xuyeân töøng chuùt moät. 

• Cuõng cho beù aên uoáng bình thöôøng nhö buù söõa meï, aên traùi caây vaø 
thöùc aên.  

 
7. Laøm sao ñeå coù ñöôïc nöôùc ORS? 

Traû lôøi: 

• Goùi ORS ñöôïc baùn trong caùc tieäm thuoác Taây. 
• Goùi naøy ñöôïc hoøa tan trong 1 lít nöôùc naáu chín ñeå nguoäi. Vaø 1 laàn 

phaûi pha heát 1 goùi. 
 

8. Goùi ORS khi pha xong ñöôïc duøng trong bao laâu? 

Traû lôøi: 

• Goùi ORS ñaõ pha neáu khoâng duøng heát trong 24 giôø phaûi ñöôïc boû ñi 
vaø pha goùi môùi neáu nhu caàu coøn tieáp tuïc. 

 
 

9. Coù theå thay theá nöôùc ORS baèng caùch duøng: 

Traû lôøi: 

• 8 muoãng caø pheâ ñöôøng (muoãng gaït ngang) 
• 1 muoãng caø pheâ muoái (muoãng gaït ngang) 
• 1 lít nöôùc chín ñeå nguoäi. 

 
10. Coù theå cho treû duøng chaùo muoái: 

Traû lôøi: 

• 6 cheùn nöôùc cho vaøo noài. 
• Tay voác 1 naém gaïo hôû cho vaøo noài. 
• Boùc 1 nhuùm muoái vôùi 3 ngoùn tay cho vaøo noài 

Sau ñoù ñun soâi khoaûng 10-15 phuùt, nhìn thaáy hoät gaïo nhöø laø ñöôïc. Sau ñoù laáy nöôùc 
cho treû uoáng hoaëc treû thích aên thì cho aên. 
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   Vật dụng cần thiết để nấu cháo muối                    Cho vào nồi 6 chén nước 

 

 

 
 

       Cho vào nồi 1 nắm gạo đầy                              Cho vào nồi 1 nhúm muối 

 
11.  Phaûi laøm gì khi ñöùa beù bò oùi? 

Traû lôøi: 

• Sau khi beù oùi khoaûng 10 phuùt, thì neân cho beù uoáng ORS ñeå buø laïi 
nöôùc. 

 
12. Neáu tieâu chaûy gia taêng vaø ñöùa beù bò oùi thì chuùng ta neân laøm gì? 

Traû lôøi: 

• Neân ñem beù ñi beänh vieän. 
 

(Taøi lieäu treân ñöôïc trích trong Quyeån Chaêm Soùc Söùc Khoûe Cho Hoïc Sinh Tieåu Hoïc 

Cuûa Save The Children Australia – New Zealand) 
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SOÁT ÔÛ TREÛ EM 
1. Theá naøo goïi laø soát? 
Đáp: Khi nhieät ñoä trong ngöôøi cao hôn 37 ñoä C. Phaûi theo doõi nhieät ñoä thöôøng 
xuyeân khi treû bò beänh. 
 
2.  Soát coù phaûi laø beänh khoâng? 
Soát khoâng phaûi laø beänh maø laø phaûn öùng cuûa cô theå ñoái vôùi caùc taùc nhaân gaây beänh.  
 
3.  Nguyeân nhaân gaây soát 
Đáp: Caùc taùc nhaân coù theå laø: 

- Vi khuaån, vi truøng nhö khi bò caûm cuùm. 
- Caùc protein laï vaøo cô theå nhö khi chích ngöøa. 
- Caùc nguyeân nhaân khaùc nhö moïc raêng, maát nöôùc naëng nhö tieâu chaûy 

 
4. Phaân loaïi soát: 
Đáp: 

a. Soát nheï: töø 37,5 – 38 ñoä C 
b. Soát vöøa: töø 38 – 39 ñoä C 
c. Soát cao: töø 39 – 40 ñoä C 
d. Soát raát cao: treân 40 ñoä C 

 
Phaûi duøng nhòeât keá ñeå xaùc ñònh nhieät ñoä cuûa cô theå. Ôû treû nhoû neân laáy thuûy ôû haäu 
moân. Neáu laáy thuûy ôû naùch phaûi coäng theâm khoaûng 0,5 ñoä. 
 

5. Caàn laøm gì khi treû bò soát? 
Đáp: 

- Côûi bôùt quaàn aùo cho treû. 
- Ñaët treû naèm nôi thoaùng maùt, yeân tænh, khoâng coù gioù luøa. 
- Cho uoáng nhieàu nöôùc hôn bình thöôøng, toát nhaát laø nöôùc traùi caây. Neân cho 

aên thöùc aên deã tieâu nhö chaùo, suùp. Trong khi soát beù raát löôøi aên, do ñoù neân cố 
gaéng cho beù aên nhieàu laàn. 

- Khi nhieät ñoä leân cao hôn 38 ñoä C, caàn lau maùt haï soát cho treû (Xin xem baøi 
ñính keøm veà caùch lau maùt haï soát). 

- Thuoác coù theå duøng ñeå haï soát laø Paracetamol. Khoâng neân duøng nhöõng loaïi 
thuoác coù chöùa Asperin. Toát nhaát laø neân theo chæ daãn cuûa nhaân vieân y teá 

neáu coù theå ñöôïc. 
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6. Phaûi ñöa treû ñeán Baùc só khi: 
Đáp: 

- Soát keùo daøi hôn 3 ngaøy. 
- Soát cao (39-40 ñoä C) keøm theo daáu hieäu naëng nhö da xanh taùi, khoù thôû. 
- Soát keøm theo æa chaûy, ñau buïng, ñau khôùp. 
- Soát keøm theo phaùt ban, xuaát huyeát, vaøng da. 
- Soát keøm theo cöùng gaùy, thoùp phoàng, noân nhieàu, co giaät. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Taøi lieäu treân ñöôïc trích trong Quyeån Chaêm Soùc Söùc Khoûe Cho Hoïc Sinh Tieåu Hoïc 

Cuûa Save The Children Australia – New Zealand) 
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HÖÔÙNG DAÃN LAU MAÙT HAÏ SOÁT 
(Taøi lieäu naøy ñöôïc trích trong Quyeån Chaêm Soùc Söùc Khoûe Cho Hoïc Sinh Tieåu Hoïc 

Cuûa Save The Children Australia – New Zealand) 

Duïng cuï caàn coù: 
- Moät thau nöôùc aám 
- 3 caùi khaên saïch 

Caùch thöïc hieän: 
- Côûi boû quaàn aùo em beù. 
- Ñaët em beù naèm nôi thoaùng, kín gioù. 
- Duøng 2 caùi khaên nhuùng vaøo thau nöôùc aám, vaét hôi raùo nöôùc roài ñaép 1 caùi 

vaøo naùch vaø 1 caùi vaøo beïn cuûa em beù, cuøng beân. Caùi coøn laïi nhuùng nöôùc, 
vaét raùo vaø lau maët, coå, ngöïc, mình vaø tay chaân em beù. 

- Sau ñoù laàn löôït ñoåi khaên qua naùch vaø beïn beân kia. 
- Nghieâng beù sang 1 beân ñeå lau löng cho beù. 
- Sau khi lau khoaûng 15 phuùt thì duøng khaên khoâ lau laïi cho beù vaø ñaët beù naèm 

nôi thoaùng maùt. 
 

  
Vật dụng cần thiết để lau mát hạ sốt Đặt khăn ướt ấm lên nách và bẹn em bé 

Dùng khăn ướt ấm lau toàn thân em bé Xoay em bé qua để lau lưng em bé 
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CHƯƠNG V – 3 BƯỚC ĐỂ CÓ NƯỚC SẠCH 
 

 

 

 
 

(Taøi lieäu treân ñöôïc trích töø Döï Aùn Caáp Nöôùc vaø Veä Sinh Noâng Thoân Ñoàng Baèng Soâng 

Cöûu Long) 
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CHƯƠNG VI - BIỂU MẪU ĐÁNH RỦI RO TRONG TRƯỜNG HỌC 
 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
 

Tỉnh:…………………………………..Huyện:……………………………………………

….. 

Xã 

:……………………………......................Ngày:………………………………………… 

Tên 

trường:………………………………………………………………………………………

... 

Trường gồm 1 điểm chính và…………………điểm phụ. 

 

Xin Quý Thầy Cô khoanh tròn vào loại trường thích hợp bên dưới 

Nhà trẻ Mẫu giáo Tiểu học Trung Học Cơ Sở 

Trường công Trường dân lập Trường bán công Trường tư 

 

Tên hiệu 

trưởng:……………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại trường…………………..Fax:………………………Số di 

động…………………… 

 

Số lượng giáo viên nữ: 

Trên Đại 
Học 

Tốt nghiệp Đại 
Học 

Tốt nghiệp Cao 
Đẳng 

Tốt nghiệp lớp 
12 

Chưa tốt nghiệp 
lớp 12 

     

 

Số lượng giáo viên nam: 

Trên Đại 
Học 

Tốt nghiệp Đại 
Học 

Tốt nghiệp Cao 
Đẳng 

Tốt nghiệp lớp 
12 

Chưa tốt nghiệp 
lớp 12 
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Số lượng học sinh: (Xin Quý Thầy Cô điền tên của từng điểm trường và số lượng học 

sinh của từng điểm) 

Tên điểm trường Nữ Nam Tuổi (nhỏ nhất -lớn 
nhất) 

Điểm chính    

Điểm phụ     

Điểm phụ    

Điểm phụ    

Điểm phụ    

 

Số lượng lớp:  

Tên điểm 
trường 

Lớp 
1 

Lớp 2 Lớp 
3 

Lớp 
4 

Lớp 
5 

Lớp 
6 

Lớp 
7 

Lớp 
8 

Lớp 
9 

Điểm chính          

Điểm phụ          

Điểm phụ          

Điểm phụ          

Điểm phụ          

Điểm phụ          
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1. Trường của Quý Thầy Cô có bị ngập nước trong mùa lũ không?................... 

2. Nếu có, thì trận lũ lụt gần đây nhất là vào lúc nào?...........................nước dâng cao 

bao nhiêu?.............................. 

3. Từ trường của Quý Thầy Cô cách xa đường chính là bao xa? (đường xe hơi 4 chỗ 

chạy được).............................. 

4. Trường có nằm gần sông rạch hay không?................................................ 

5. Trong mùa lũ, trường sử dụng nước từ đâu?............................................. 

6. Trong mùa lũ học sinh đến trường bằng cách nào?........................................ 

7. Trong mùa lũ, trường của Quý Thầy Cô có được sử dụng như một chỗ ở tạm thời 

không? 

 

Xin Quý Thầy Cô khoanh tròn điều kiện thực tế của trường mình vào bảng dưới đây 

(Bảng này chỉ dùng cho trường chính.Có 1 bảng đính kèm dành cho điểm phụ)  

 

8 Vách trường làm bằng gạch tô 
xi măng 

gỗ đất         lá  

9 Mái trường lợp bằng ngói tôn lá tranh  

10 Nền gạch xi măng đất   

11 Trường mới xây cũ chắc chắn yếu xuống 
cấp 
trầm 
trọng 

12 Trường có phòng vệ sinh 
không? 

Có Không    

13 Nếu có phòng vệ sinh,thì 
phòng vệ sinh loại nào? 

Cầu cá Cầu 
trên 
sông 

Cầu xây 
kiên cố có 
nước dội 

  

14 Phòng vệ sinh có chỗ rửa 
tay cho học sinh chưa? 

Có Chưa    

15 Có xà bông cho học sinh 
rửa tay tại trường sau khi 
đi vệ sinh chưa? 

Có  Chưa    

16 Tiêu hủy rác bằng cách Có hố Có hố Xe rác Cách  
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đốt rác chôn 
rác 

đến lấy 
mỗi ngày 

khác 

17 Học sinh học  cả ngày một 
buổi 

   

18 Trường có bếp ăn cho học 
sinh học cả ngày không? 

Có Không    

19 Trường dùng nước gì để 
sinh hoạt? 

nước 
giếng 

nước 
máy 

nước mưa nước 
sông 

nước ao 

     

20. Xin Quý Thầy Cô nêu ra 1 số việc mà thầy cô đã thực hiện ở trường trong việc phòng 

và giảm nhẹ ảnh hưởng do lũ lụt gây ra: 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

21. Ai hoặc phòng ban nào sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa trường khi trường bị ảnh hưởng 

lũ lụt?  

………………………………………………………………………………………………

……….. 
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22. Đối với thảm họa và bệnh tật hay xảy ra trong mùa lũ, thầy Cô nghĩ thông tin gì thì 

cần thiết cho học sinh? 

………………………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

23. Trường của Thầy Cô đã có tài liệu gì liên quan đến lũ lụt để tuyên truyền cho học 
sinh? 

………………………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

 
24. Trường của Quý Thầy Cô có dụng cụ cấp cứu, loa phát thanh hay tàu ghe nhỏ để sử 
dụng trong mùa lũ hay trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào không? (Xin Quý Thầy Cô 

ghi rõ, trường mình hiện tại đang có phương tiện gì?) 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

25. Thầy cô đã có tham dự bất cứ 1 đợt tập huấn nào liên quan đến đề tài lũ, lụt 
không?.................. 
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26. Nếu có, thì thầy cô đã tham dự bao nhiêu lần………? Và do ai tổ chức? Tổ chức vào 
lúc nào? 

.……………………………………………………………………………………………

…………. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

27. Trường đã có tổ chức hoạt động gì cho học sinh về đề tài lũ lụt không? (nếu có, xin 

Quý Thầy cô ghi cụ thể) 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

28. Thầy cô có cần tài liệu về những biện pháp an toàn trong mùa lũ để sử dụng cho trường 

không?... 

29. Nếu có, xin Quý Thầy Cô cho biết tài liệu nào là cần và số lượng là bao nhiêu? 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

30. Xin Quý Thầy cô cho biết bao nhiêu phần trăm học sinh của trường mình biết 

bơi?.................... 

Xin Quý Thầy Cô ghi cụ thể, trường của Quý Thầy Cô cần trang bị những gì (kiến thức 

chuyên môn, trang thiết bị, hay nâng cấp) để trường và học sinh được an toàn hơn trong 

mùa lũ: 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Cám ơn sự hợp tác của Quý Thầy Cô. 
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Uỷ hội sông Mê Công (MRC)  
 
Uỷ hội sông Mê Công là một tổ chức liên chính phủ, được thành lập năm 1995 nhằm 

thúc đẩy, điều phối việc quản lý và phát triển bền vững nguồn nước và các nguồn tài 

nguyên liên quan nhằm tạo ra lợi ích chung cho các quốc gia thành viên và sự thịnh 

vượng của người dân thông qua việc triển khai các chương trình chiến lược và các hoạt 

động; cung cấp thông tin cụ thể và tư vấn chính sách. Các quốc gia thành viên của Uỷ 

hội bao gồm: Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Uỷ hội sông Mê Công đang xúc 

tiến một chương trình hợp tác khu vực nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước ở 

cấp độ lưu vực về lập kế hoạch lưu vực, sử dụng nguồn nước, môi trường, quản lý và 

giảm thiểu lũ, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và tưới tiêu, thuỷ điện, hàng hải và 

nâng cao năng lực. Để có thêm thông tin, xin tham khảo trên trang tin điện tử: 

www.mrcmekong.org   
  

 

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Chính phủ Đức (GTZ)   
 
Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Chính phủ Đức (GTZ) là đơn vị hợp tác quốc tế nhằm mục 

tiêu phát triển bền vững, với các hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Cơ quan cung cấp 

các giải pháp mang tính phát triển lâu dài nhằm hướng đến sự phát triển kinh tế chính 

trị, xã hội và sinh thái trong một thế giới toàn cầu hoá. GTZ xúc tiến sự đổi mới đa 

dạng và các quá trình chuyển đội, thường làm việc trong những điều kiện khó khăn. 

Mục tiêu hợp nhất còn nhằm cải thiện những điều kiện sống của người dân trên cơ sở 

bền vững. Để có thêm thông tin, xin tham khảo trên trang tin điện tử: www.gtz.de 
  

 

Cơ quan Nhân đạo Ủy ban Châu Âu (ECHO)  
 

ECHO là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. 

Thông qua Chương trình chuẩn bị ứng phó với thảm họa (DIPECHO), ECHO hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương sống trong những khu vực hay bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai nhằm giảm thiểu tác hại của thảm họa thiên nhiên tới cuộc sống và sinh kế của họ. 

Để có thêm thông tin, xin tham khảo trên trang tin điện tử: http://ec.europa.eu/echo/ 
  

 

Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC)  
 
Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á là một tổ chức độc lập, liên chính phủ, phi 

lợi nhuận và có trụ sở đặt tại Thái Lan. Thành lập vào năm 1986 ADPC là trung tâm 

nguồn hàng đầu trong khu vực với mục tiêu phấn đấu vì những cộng đồng an toàn hơn 

và phát triển bền vững thông qua hoạt động giảm nhẹ thiên tai. Các chương trình của 

ADPC bao gồm các lĩnh vực hoạt động đa dạng, chú trọng đến tất cả các loại hình 

thảm hoạ, và bao gồm tất cả các mảng của quá trình quản lý thảm hoạ - từ ngăn ngừa 

đến giảm nhẹ, thông qua việc phòng ngừa và ứng phó, cho đến đánh giá các nhu cầu 

và thiệt hại, phục hồi và tái thiết. Các chương trình của ADPC được thực hiện bởi 4 

đơn vị: Đơn vị Quản lý Thảm hoạ (DMS), Quản lý Rủi ro Thảm hoạ Đô thị, Quản lý 

Rủi ro Khí hậu, Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng và Ứng phó Khẩn cấp. Để có thêm 

thông tin về dự án này, xin tham khảo trên trang tin điện tử: www.adpc.net 
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