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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p- Ti, do- Hnh phüc 

S:  -?4  /SLDTBXH-BVCSTE&BDG 
V/vtàng cising các bin pháp phOng, 
chông djch Covid-19 cho tré em và 

dam bão an toàn cho tré em trong di djch 

Ha Ni5i, ngày tháng nám 2021 

KInh giri: - Trung tam Cung cp djch vij Cong tác xã hi; 
- Các Trung tam, Trithng, Lang, Ca sâ chäm sOc, 
nuoi thrOng tré em có hoàn cánh dtc bit thuOc Sâ 

Thijc hin chi dio cüa BO Lao dng Thuang binh và Xà hi ti cong van 
so 275/LDTBXH-TE ngày 04/02/2021 ye vic tang cuOng các bin pháp phàng, 
chong djch Covid-19 cho tré em và bão dam an toàn cho tré em trong dti djch 
và chi do cüa UBND Thành phô. TnrOc nhttng diên biên phirc tp và si,r lay lan 
rat nhanh cüa djch Covid- 19 nhiêu tré em trên dja bàn Thành phô phãi each ly 
tp trung và cách ly tai  nhà. Dê dam bão an toàn và dam bão quyên cüa tré em 
trong di djch Covid-19, S Lao dng - Thuong binh và Xã hi dê nghj Trung-
tam Trung tam Cung cap djeh vii Cong tác xâ hi và các Trung tam, TruOng, 
Lang, Ca s& thirc hin mt so ni dung sau: 

1 .Dôi vâi Trung tam Cung cap djch vl,i Cong tác xã hOi: 
- Tang eiRng các hoat dng truyên thông, tuyên truyên bang nhiêu hInh 

thirc cac tài 1iu, san phâm truyên thong, huàng dn bão v, chdm sOc tré em 
trong dai  dch Covid-19 dâ duçic Cc Tré em, BO Lao dng - Thiiang binh và Xä 
hi phôi hcip vâi Qu5 nhi dong Lien hcip quôc (UNICEF) và các to chrc quOc tê 
xay dirng, san xuât (Gt'i'i kern theo danh myc tài lieu, san phám truyên thông và 
du'àng link truy c2p). 

- Phân cong can b tr1rc và nm bat tInh hInh lien quan dn trê em dang 
phãi di cách ly tp trung, cách ly ti nba, khi có các van dê phát sinh, các truOng 
hçip can tr giüp ho.c cuc gi chuyên thông tin cüa Tong dài din thoi quôc 
gia bão v tré em (111) can kêt nOi, tham van, h tr giãi quyêt kjp thi và báo 
cáo SOtheo quy djnh. 

2. D& vi các Trung tam, TnxOng, Lang, Ca s0 chäm sOc, nuOi thrOng trê 
em thuc Sâ: 

- Cüng vâi vic triên khai các bin pháp phông chông djch Covid- 19 theo 
chi dao  cüa Thu tuo'ng ChInh phü, UBND Thành phô và S& Lao dng - Thuo'ng 
binh va XA hi, quan tam triên khai thirc hin các bin pháp bão v trê em, bão 
dam an toàn và thirc hin cac quyên trê em, trong do dc bit quan tam ho tr 
tam 1, chäm soc dinh duO'ng phü hp yà dam bão mOi truOng sOng an toàn, 
phOng chOng xâm hai,  tai nn thuang tich cho tré em. 

- Theo dOi, näm bat, cp nht din biOn tInh hInh tác dông  cüa djch Covid-
19 den tré em. TOng hv'p  sO krng tré va thu câu can hO tr? cüa trê khi phãi thirc 
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hin cách ly tp trung và each ly t?i  cci sâ d kjp th?yi tng hcp báo cáo v Bô 
Lao dng - Thucing binh Va x hOi. 

- Triên khai ngay các hott dng truyên thong, tuyen truyên cho can b cüa 
don vi, các bà mc, ha di, ngi.ri chäm soc tré Va tr ye các tài 1iu, san phâm 
truyên thong, huâng dn bão v, chàm sOc tré em trong di djch Covid- 19 d 
dixçrc Cc Tré em, B Lao dng - Thixcing binh và X hi phôi hop vâi Qu5 nhi 
dong Lien hop quôc (UNICEF) và các to chirc quôc tê xây d%rng, san xuât (Gti 
kern theo danh myc tài lieu, san pham truyên thông và du'&ng link truy cap,) và 
Tong dãi din thoti quOc gia bão v tré em (111), durng day nóng Trung tarn 
cung cap djch vi cong tác xâ hi Ha NOi  (DT: 0433.525.662/0912.902.611) dê 
kjp th?i kêt nôi tham van, tu van cho tré trong các trt±ng hcip can thiêt. 

- Phán cong can b thung tnjc näm b.t tInh hinh và kjp thii giãi quyêt 
các vii vic khân cap lien quan den tré em, dc bit trong dip  Têtnguyên dan và 
báo cáo Sâ theo quy djnh. 

S Lao dng - Thuong binh vá Xâ hi dê nghj dê nghj Trung tam Trung 
tam Cung cap djch vii Cong tác xa hi và các Trung tam, TruO'ng, Lang, Co sr 
chäm sóc, nuOi throng tré em có hoàn cánh dtc bit thuc Sr nghiem tue triên 
khai thirc hin các ni dung tren./.4.- 

Noi nhân: 
- Nh.r trên; 
- Giám doe Si; 
- Luu: VT, BVCSTE&BDG 

KT.GIAM DOC 



DANH MVC TAI  LIEU,  SAN PHAM TRUYEN THÔNG yE PRONG, 
CHONG 01CR COVID-19 VA Ao V1 TRE EM TRONG PjI D!CH 

(Kern theo cong van sá:4j.SLDTI3XH-BVcSTI&BDG ngày 09/2/202]) 

I. San phm in n (ban din tü 

1. Tâi liii hiráng dan an toàn cho fré em vàphy ni tçii cdc khu cách ly tp trungphc3ng 
cl/c/i Covid-19. Gcm các tài lieu sau: 

1.1. Ta rcii "Nhing diu cn bit d tr chäm soc bàn than trong cci sâ each ly". 

1.2. "Hrnng dn an toàn cho tré em vâ phi.i ntr tai  các khu each ly tp trung phông djch 
Covid-19" 

Link: https ://drive .goog,le .comldrive/folders/1VKTtabX2sPfn9zvteycdOFbaQUA2ksXi  

2. Tài liçu Htthng dn an toàn cho tré em trong djch COVID-19. Gdm các tài lieu sau: 

2.1. Hi.ràng dn cho clia mc bào dam an toãn cho tré em phông, chng djch Covid-19. 
2.2. Hizàng dn phông, chng tai ntn thi.rang tich tré em tti gia dinh dành cho cha mc. 

2.3. Huàng dn phàng, chng dui nuóc tré em tti gia dinh dành cho cha mc. 

2.4. HuO'ng dan dam báo antoàn trên môi trtrang mng cho tré em trong djch CO\TID-19 

(01 huàng dn dành cho cha mc vA. 01 huâng din dành cho trO em). 

2.4. Hiiàng dn h trçc tam 1 cho tré em trong dich  COVID-19 (01 huàng dn dành cho 

tré em và 01 huOng d.n dành cho cha mc). 

2.5. Huâng dn phông ngüa bto 1irc, xâm hi.i tré em. 

Link: 
https ://drive.google .com/drive/folders/I  Y9dnOzBmzwYdAuvKpTpn1IhkrHYpGdzPp?u 
sp=sharing 

II. Các Video Clip 

Stt Ten Video Ni dung Link 
1 PhOng chông Huàng dn hyc sinh 

trung hçc,phô thông 
phông chông djch 
COVID-19 

https://www.youtube.comiwatch  
?v=UYteGNTOdvs&feature=em 
b_title 

djch COVID19 
trong trung ph 
thông 

2 Phông chOng 
djch COVID-19 
trong truang 
mâm non 

Truyên thông, huàng 
d.n phàng chông djch 
COVTD-1 9 tti truang 
mâm non 

https://www.youtube.comlwatch  
?vbWjOJn77rIs 



4 Dithoai vri tré 
em! Bâo v tré 
em tnxâc di 
djch COVID- 19 

Chiasé cUa bà Nguyn  Thj 
Ha, Thir tri.r&ng B Lao 
dng - Thi.rcing birth và XA 
hi 

https://www.youtube.com/watch  
?v=Zl9a8R.Hmg-
s&feature=emb_title 

5 Báo v tré em 
tai noi each ly 
phông chông 
djch Covid- 19 

B Lao dtng - Thucing 
binh và XA hi xây dmg 
và phô biên huàng dn an 
toàn cho tré em và ph%i ni 
vái sir hqp tác cüa 
UNICEF và UN Women. 

https://www.youtube.conilwatch  
?v=Q7BG39M4O_Y&featuree 
mb_title 

6 Bâo v tré em 
trong dch 
COVID-19 

B Lao dng - Thucing 
binh Va Xâ hi xây dirng 
và phô biên hix&ng dan an 
toàn eho tré em và phii n 
vâi si hcip tác cüa 
UNICEF vâ UN Women. 

https://www.youtube.com!watch 
?v=Y 11 sx4qCEkT 

7 Huàng dn rCra 
tay dung each 
phông Covid19 

Hir&ng dn Ire em 6 bixâc 
tha tay cong nhix quy trInh 
rtra tay thung quy chuân 
nhât dê dam báo loai bô 
tôi da vi khun trén tay. 

https://www.youtube.coni/watch  
?v=6SooMa8e1MQ&featureem 
b_title 

8 Mo hinh ngôi 
nba an toàn cho 
tré em müa djch 
COVID-19 

Mo hInh ngôi nhà an toàn 
cho tré em müa djch 
COVID-19 cüa phithng 
An Sm, thành phô Tam 
Kr,QuánNam 

https://www.youtube.conVwatch  
?v=qzKQG9ts9MY&t=233s 

9 H trçi tam i 
cho tré trong 
khu each ly 

Vài nhrng em nhó phâi 
cách ly vi djch Covid 
1 9,khó tránh khôi nhtng 
trng thai lo 1.ng, cng 
thàng, hay cüng kêt nôi 
vâi chuyên gia tam l Trãn 
Thu Hucrng dê tim hiu ye 
van dê nay. 

https://www.youtube.com/watch  
?v=rIBI2OZa1Cs&t=16s 
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