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Lời nói đầu

Nhân dân trên thế giới đã quá hiểu nỗi đau và sự mất mát khi 
người thân mất đi do đuối nước. Mỗi năm, có khoảng 360.000 
người tử vong do đuối nước, trên 90% trong số họ sống ở các 
nước có thu nhập thấp và trung bình. Hơn một nửa số ca tử vong 
này xảy ra ở người trẻ dưới 25 tuổi, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi có 
nguy cơ tử vong cao nhất. Đuối nước là nguyên nhân cao thứ ba 
gây tử vong ở trẻ từ 5 tới 14 tuổi. Mặc dù thực tế nghiêm trọng là 
vậy nhưng việc phòng chống đuối nước vẫn chưa được chú ý do 
nguồn lực hạn chế.

Chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để phòng chống đuối nước. 
Các cam kết toàn cầu là một phần trong Mục tiêu Phát triển Bền 
vững không thể đạt được nếu các nguyên nhân tử vong có thể 
phòng ngừa này không được quan tâm đầy đủ. Tất cả chúng ta – 
các nhà hoạch định chính sách, các bậc cha mẹ, các tổ chức phi 
lợi nhuận, doanh nghiệp và người dân quan tâm – đều có thể giúp 
phòng chống đối nước. Đó cũng chính là mục đích của Tài liệu 
hướng dẫn này.

Được xây dựng dựa trên Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về 
Tình hình đuối nước trên toàn cầu, 2014, các trang tài liệu sau đây 
là các hướng dẫn thực tế, cụ thể theo từng bước cách thức triển 
khai 10 biện pháp hiệu quả trong phòng chống đuối nước. Các 
biện pháp này bao gồm nhiều can thiệp, từ các giải pháp dựa vào 
cộng đồng như trông giữ trẻ trong ngày và thiết lập các rào chắn 
an toàn ngăn trẻ tiếp xúc với nguồn nước tới các chính sách quốc 
gia và quy định về an toàn trong môi trường nước, trong đó có quy 
định về việc xây dựng và thực thi các quy định về giao thông 
đường thủy. Các số liệu cho thấy tất cả các giải pháp này đều giúp 
cứu sống sinh mạng người.

Khi càng tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp đề xuất 
trong tài liệu hướng dẫn này, chúng ta càng sớm cứu sống được 
nhiều mạng người. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan 
sớm triển khai các can thiệp và chiến lược này trong khuôn khổ 
nguồn lực cho phép, để việc bảo vệ những người dễ bị tổn 
thương nhất này không bị trì hoãn.

Margaret Chan, 
Tổng Giám đốc,         
Tổ chức Y tế Thế giới

Michael R Bloomberg, 
Đại sứ toàn cầu của  
Tổ chức YTTG về các 
bệnh không lây nhiễm
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Hướng dẫn này cung cấp các bước triển khai thực 
tế, cụ thể nhằm làm giảm tình trạng đuối nước – 
một trong những vấn đề y tế công cộng cấp thiết, 
có thể ngăn ngừa được nhưng còn bị bỏ ngỏ của 
thế giới.Thông qua 10 can thiệp và chiến lược dựa 
trên bằng chứng, tài liệu được thiết kế nhằm giúp 
những người làm công tác phòng chống đuối nước 
– từ các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các nhà 
nghiên cứu tới các quan chức chính phủ, các nhà 
hoạch định chính sách cách tiếp cận trong phòng 
chống đuối nước toàn diện, dựa trên bằng chứng 
và phối hợp đa ngành. Tài liệu cũng nhấn mạnh tới 
các cách thức nhằm nâng cao nhận thức và huy 
động sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động 
phòng chống đuối nước.

Giới thiệu
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Ở cấp độ quốc gia, hoặc cộng đồng, đuối nước có thể ngăn ngừa 
được thông qua sáu can thiệp được chọn và bốn chiến lược triển khai 
“xuyên suốt” các chiến lược này.1 Các can thiệp này bao gồm:

Các can thiệp

 
Làm rào để kiểm soát việc trẻ tiếp 
cận nguồn nước

 
Tạo môi trường an toàn (như 
điểm trông giữ trẻ trong ngày), 
tránh xa nguồn nước cho trẻ lứa 
tuổi mầm non, và là cơ sở có 
năng lực trông giữ trẻ

 
Dạy cho trẻ độ tuổi tiểu học trở 
lên kĩ năng bơi và kĩ năng an toàn 
trong môi trường nước

 
Đào tạo người dân (bystanders) 
kĩ năng cứu hộ và sơ cứu

 

 
Xây dựng và thực thi các quy 
định an toàn giao thông đường 
thủy 

 
Xây dựng khả năng chống chịu 
và quản lí rủi ro và các hiểm họa 
khác ở cấp độ địa phương và 
quốc gia

Các chiến lược

 
Tăng cường truyền thông nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng về 
đuối nước

 
Tăng cường hợp tác đa ngành

 
Xây dựng kế hoạch quốc gia về 
an toàn trong môi trường nước

 
Tăng cường can thiệp phòng chống     
đuối nước thông qua việc thu thập số liệu 
và nghiên cứu  được thiết kế chặt chẽ

Các can thiệp và chiến lược này được lựa chọn như là những 
phương thức dựa trên bằng chứng tốt nhất nhằm phòng chống đuối 
nước trong Báo cáo toàn cầu về đuối nước: phòng chống nguyên nhân 
hàng đầu gây tử vong (1) – mặc dù nhiều trong số các chiến lược này 
được sử dụng phổ biến hơn ở các nước có thu nhập cao hơn là các 
nước có thu nhập thấp – nơi 90% ca đuối nước xảy ra.

1      Hướng dẫn này bao gồm cùng 10 hành động can thiệp nhằm phòng chống đuối nước theo mô     
     tả trong Báo cáo toàn cầu về Đuối nước, nhưng để đơn giản hơn Hướng dẫn gộp chúng thành          
     “các chiến lược” và “các can thiệp” thay vì dùng “các hành động can thiệp dựa vào cộng     
     đồng”,“chính sách và quy định” và “nghiên cứu”.
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Trong bối cảnh 
nguồn lực hạn hẹp, 
nơi trình độ giáo 
dục có thể thấp, 
cần đánh giá để tìm 
hiểu mức độ hiểu 
biết của người dân 
trước khi đưa ra 
các can thiệp.

Bước đầu tiên, cần đánh giá thực trạng nhằm xác định xem 
chiến lược và can thiệp nào có tác động lớn nhất về đuối nước 
trong cộng đồng, khu vực hoặc quốc gia, dựa trên nguồn lực sẵn 
có (càng triển khai nhiều can thiệp, mức độ thành công sẽ càng 
cao).

Khi đã chọn can thiệp, cần cân nhắc lợi ích tiềm năng của từng 
chiến lược trong 4 chiến lược dựa trên các can thiệp đã lựa chọn 
và triển khai càng nhiều can thiệp càng tốt. Các chiến lược này có 
thể góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động và là cơ sở tạo 
dựng bằng chứng cho hoạt động phòng chống đuối nước.

Dưới đây là các ví dụ về cách thức nâng cao hiệu quả của các 
can thiệp:

 - Chương trình dựa vào thôn/ bản: Thành lập điểm trông giữ trẻ  
    mầm non mà trước đây chưa có sẽ cho hiệu quả rất cao nếu  
    việc thành lập này nâng cao nhận thức cho người dân về các  
    rủi ro ở trẻ mầm non khi trẻ không có người lớn giám sát.

 -  Chương trình dạy trẻ em độ tuổi đi học tiểu học kĩ năng bơi 
và kĩ năng an toàn trong môi trường nước có thể rất hiệu 
quả khi hợp tác với ngành giáo dục, là nơi có địa điểm tổ chức 
đào tạo và có giảng viên được đào tạo về kĩ năng bơi để tổ 
chức các lớp dạy bơi.

 - Ở cấp độ quốc gia, cần tăng cường việc thực thi các quy định  
    về an toàn giao thông đường thủy trên các phương tiện như  
    tàu, thuyền và phà, và sẽ thành công hơn khi có sự tham gia  
    đa ngành kèm theo các hoạt động truyền thông nhằm nâng     
    cao nhận thức của người dân,và là một phần trong khuôn     
    khổ quy định chính sách được đề cập trong kế hoạch quốc gia  
    về an toàn trong môi trường nước.

Trong bối cảnh nguồn lực hạn hẹp, nơi trình độ giáo dục có thể 
thấp, thì cần đánh giá để tìm hiểu mức độ hiểu biết của người dân 
trước khi đưa ra các can thiệp, bao gồm đánh giá của người dân 
về nguyên nhân đuối nước và các biện pháp phù hợp phòng chống 
đuối nước.Trong sự hợp tác và/hoặc can thiệp phòng chống đuối 
nước ở các cộng đồng có nguy cơ, các nhà tài trợ và các đối tác kĩ 
thuật cần đảm bảo rằng nhu cầu và các mối quan tâm của họ 
không được vượt quá các can thiệp ở các nước, cộng đồng hoặc 
tổ chức đang được hỗ trợ. Nếu không quản lý cẩn thận, các tác 
động tiêu cực từ việc bỏ qua nguyên tắc này có thể đem lại kết quả 
yếu kém, thậm chí còn làm tăng nguy cơ đuối nước.

Cách sử dụng tài liệu này
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Do hướng dẫn này cần phù hợp với những người làm việc trong 
môi trường đa dạng từ cấp quốc tế, quốc gia tới cộng đồng do đó 
đôi khi Hướng dẫn nhấn mạnh tới những cân nhắc có thể phù hợp 
với cấp độ này hơn là cấp độ khác.

Nội dung Hướng dẫn

Phần 1 là hướng dẫn đánh giá thực trạng – là điều kiện tiên quyết 
trong phòng chống đuối nước dù ở bất kì bối cảnh nào, và là báo 
cáo về tình hình đuối nước ở địa phương và các nỗ lực thực hiện 
phòng chống đuối nước. Đánh giá thực trạng bao gồm phân tích 
các bên liên quan và nguồn lực.

Phần 2 là hướng dẫn về sáu can thiệp khác nhau trong phòng 
chống đuối nước.

Phần 3 là hướng dẫn về bốn chiến lược triển khai xuyên suốt  hỗ 
trợ cho sáu can thiệp, trong đó có nêu ngắn gọn nhu cầu giải 
quyết, lợi ích của can thiệp, hay chiến lược, và các bước chính 
triển khai.
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Phần 1

ĐÁNH GIÁ 
THỰC TRẠNG

Bước đầu khi thực hiện can thiệp phòng 
chống đuối nước là tiến hành đánh giá 
thực trạng nhằm thu thập số liệu góp phần 
đưa ra ưu tiên và lập kế hoạch. Đánh giá 
thực trạng góp phần tối ưu hóa việc triển 
khai 10 can thiệp/chiến lược phòng chống 
đuối nước nêu trong tài liệu này (ví dụ xây 
dựng kế hoạch quốc gia đảm bảo an toàn 
trong môi trường nước) trùng với một số 
bước nêu ở phần này 
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Đánh giá tình huống nên làm gì?

Đánh giá thực trạng cần phải trả lời được các câu hỏi sau đây:

 - Những vấn đề đuối nước nổi cộm nhất và bối cảnh của đuối     
    nước là gì? 

 - Mức độ hiểu biết của quần thể có nguy cơ đuối nước về   
    nguyên nhân gây đuối nước và cách thức phòng chống đuối     
    nước như thế nào?

 -  Có thể tiến hành những can thiệp nào để giải quyết các vấn đề 
này?

 - Can thiệp đó có hướng tới địa phương và nhóm đối tượng phù  
    hợp nhất chưa? 

 - Hiện có nỗ lực nào khác trong việc phòng chống đuối nước      
    không?

 - Có khung quy định hay thể chế nào được áp dụng không, và         
    nếu có việc thực thi có hiệu quả không?

 -  Nhóm các bên liên quan nào sẽ có tác động tới hiệu quả triển 
khai của các can thiệp (lưu ý là có thể một số bên liên quan 
phản đối can thiệp)?

 -  Nguồn lực ở đâu – nhân lực và tài lực – để triển khai can thiệp, 
và liệu có thể tăng cường nguồn lực khi triển khai nhân rộng 
can thiệp được không?

 - Can thiệp có giải quyết sự chênh lệch trong đuối nước ở các     
    nhóm dân cư khác nhau và thúc đẩy sự công bằng không?

Năm thành phần của một đánh giá tình huống

1 Rà soát số liệu sẵn có

2 Đánh giá nỗ lực hiện có

3 Đánh giá chính sách và quy định hiện tại

4 Xác định các bên liên quan

5 Đánh giá nhu cầu về nhân lực và tài chính

Mỗi một hợp phần này đều cần thiết nhưng cần cân bằng giữa 
việc thu thập đủ thông tin và không dành quá nhiều nguồn lực cho 
nó. Ví dụ, chi phí thu thập số liệu mới phải được cân nhắc so với 
sử dụng số liệu hiện có (hạn chế) trong việc hướng dẫn can thiệp 
có thể cứu sống sinh mạng người. 

Rà soát số liệu sẵn có
Việc rà soát số liệu sẵn có giúp xác định cần hướng tới nhóm 

Đánh giá thực trạng 
giúp triển khai hiệu 
quả ở mức cao 
nhất tất cả 10 can 
thiệp và chiến lược 
phòng chống đuối 
nước đã nêu trong 
Hướng dẫn này.
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quần thể nào và can thiệp nào có khả năng cho hiệu quả cao nhất, 
ở cấp độ địa phương, khu vực hoặc quốc gia.

 - Có nhiều nguồn số liệu về đuối nước. Có thể cần đề nghị chính  
     thức xin số liệu từ nguồn sẵn có, do đó việc thiết lập mối quan  
     hệ hợp tác với các bên liên quan rất quan trọng, trong đó có        
     chính phủ (xem thêm phần thúc đẩy hợp tác đa ngành). Cần     
     cân nhắc các nguồn số liệu sau về đuối nước:

 -  Một số hệ thống thu thập số liệu y tế quốc gia hoặc tuyến 
tỉnh có hệ thống giám sát tai nạn thương tích, trong đó có số 
liệu về đuối nước và tử vong do đuối nước. 

 - Hệ thống đăng ký hộ tịch có thể cung cấp báo cáo thống kê  
     hộ tịch với thông tin về nguyên nhân tử vong, mặc dù các hệ  
    thống này còn yếu/ thiếu ở các nước thu nhập thấp và trung      
     bình, đặc biệt ở các khu vực có tỷ lệ đuối nước cao hơn.

 -  Các cuộc điều tra về đuối nước do các nghiên cứu viên, các 
hội cứu hộ (lifesaving), các tổ chức phi chính phủ hoặc cơ quan 
chính phủ tiến hành. 

 -  Một số quốc gia có cơ sở dữ liệu thông tin riêng về đuốI 
nước.

 -  Nhiều cơ quan trung ương hoặc địa phương có hồ sơ hoặc có 
thông tin về đuối nước, các rủi ro từ nước, như bệnh viện, công 
an, lực lượng cảnh sát biển, các cơ quan quản lý vận tải đường 
thủy và các cơ quan giảm thiểu rủi ro thiên tai.  

 -  Các nguồn thông tin khác, ít chính thống hơn có thể giúp hiểu 
rõ hơn về tình hình đuối nước, bao gồm báo chí (truyền thống, 
điện tử và các phương tiện xã hội có xu hướng đưa tin về 
hoàn cảnh xảy ra đuối nước mà có thể không ghi nhận trong hệ 
thống số liệu), và người dân địa phương.     
         
Số liệu thu thập từ các nguồn này cần được tổng hợp và trình 
bày rõ ràng và dễ hiểu. Nếu thiếu số liệu, có thể cân nhắc tiến 
hành điều tra để có đầy đủ thông tin về tình hình đuối nước. Tổ 
chức YTTG đã có hướng dẫn về xây dựng và tiến hành điều tra 
tại cộng đồng (2) (mặc dù số trường hợp đuối nước ở phạm vi 
nhỏ có thể là thấp).

Việc rà soát số liệu sẵn có cần trả lời cho các câu hỏi sau, bất kể 
can thiệp được thực hiện ở cấp độ địa phương, khu vực hay quốc 
gia:

 -  Tuổi, giới, dân tộc nghề nghiệp và mức thu nhập của những 
người có nguy cơ đuối nước là gì?

Xem trang 67

2

2    Hệ thống đăng kí hộ tịch ghi nhận thông tin về sinh, tử, cấp giấy khai sinh, giấy chứng tử 
và tổng hợp và phổ biến thống kê hộ tịch. Tỷ lệ tử vong chung ghi nhận trong hệ thống này 
cũng có sự biến động. Theo Tổ chức YTTG, 85% trường hợp tử vong trở lên ghi nhận trong 
hệ thống này là một tỷ lệ mong muốn, và không báo cáo số liệu từ hệ thống này nếu chỉ ghi 
nhận được 70% trường hợp tử vong. Hệ thống đăng kí hộ tịch ghi nhận tỷ lệ tử vong thấp 
thường xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, và thậm chí ở các nước này tỷ lệ 
tử vong ở khu vực nông thôn – nơi tỷ lệ đuối nước thường cao hơn – ít được ghi nhận hơn 
tử vong ở khu vực thành thị.
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 - Đuối nước xảy ra ở đâu và khi nào? 

 -  Nguồn nước mở nơi phần lớn các ca đuối nước xảy ra ở đâu?

 -  Có số liệu về các hoạt động diễn ra ở thời điểm xảy ra đuối 
nước không (ví dụ như đang làm việc, đang chơi)? Nếu có, các 
số liệu này cho thông tin gì?

 - Quần thể có nguy cơ đuối nước có thay đổi qua thời gian      
     không?

 - Rủi ro đuối nước có thay đổi qua thời gian không? 

Đánh giá nỗ lực hiện tại
Việc đánh giá các chương trình phòng chống đuối nước hiện tại 
và các can thiệp giúp hiểu rõ các hoạt động đã triển khai, như ở 
đâu, ai thực hiện và nguồn lực sử dụng. Việc đánh giá cũng sẽ 
nắm được thông tin hiệu quả của các can thiệp này, các thiếu hụt/
bất cập trong kiến thức và thực tiễn hay không.

Đánh giá các nỗ lực hiện tại cần có hai cách tiếp cận:

 - Tổng quan tài liệu từ các báo cáo nghiên cứu, các bài báo      
    được xuất bản và báo cáo đánh giá của các chương trình. Có  
    thể các số liệu này đã có khi tiến hành rà soát số liệu hiện có.  
    Các báo cáo phản biện và đánh giá chương trình có thể cung  
    cấp thông tin toàn diện về nội dung.

 -  Người cung cấp thông tin chính cần được xác định và phỏng 
vấn. Người cung cấp thông tin chính có thể gồm các tổ chức 
quốc tế, các bộ ngành liên quan,các viện nghiên cứu hoặc 
trường, các NGOs,cán bộ y tế, chính quyền địa phương và lãnh 
đạo trong cộng đồng và các phương tiện truyền thông địa 
phương.        

Đánh giá các quy định và chính sách hiện tại  

Đây là một phần cần phải thực hiện trong đánh giá, đầu tiên là rà 
soát các văn bản, quy định chính sách kết hợp với phỏng vấn 
người cung cấp thông tin chính của nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, tối 
thiểu việc đánh giá cần làm rõ các nội dung sau:

 -  Khung chính sách, văn bản và quy định hiện hành liên quan tới 
can thiệp đang được cân nhắc (có thể tham khảo tiêu chuẩn 
quốc tế để có thông tin về các can thiệp phù hợp và đảm bảo 
hiệu quả của can thiệp, ví dụ đặc tính nổi của áo phao cứu 
sinh). 

 - Cơ quan nào có thẩm quyền và trách nhiệm thực thi các luật,    
    quy định liên quan tới phòng chống đuối nước.

Nếu thiếu số liệu, 
có thể cân nhắc 
tiến hành điều tra 
để có đầy đủ thông 
tin về tình hình  
đuối nước.
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Tùy thuộc vào phạm vi (các) can thiệp đang được cân nhắc, có 
thể, trong phần đánh giá này cần phải hiểu rõ các nội dung sau:

 - Những thiếu hụt/ bất cập trong chính sách và quy định liên 
quan tới (các) can thiệp (có thể nghiên cứu các chính sách và quy 
định hiện hành của nơi khác để xác định các thiếu hụt này).

 - Mức độ mà các biện pháp trong khuôn khổ quy định hoặc yêu 
cầu của pháp luật đang được thực thi tích cực.

Khi đánh giá nỗ lực hiện tại, cần coi đây là cơ hội để củng cố sự 
hợp tác đa ngành – ví dụ: đảm bảo quy định mới có quy định các 
cơ quan truyền thông phổ biến kiến thức về việc sử dụng áo phao3 

nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng; các tổ chức cứu hộ cần 
hướng dẫn người dân sách sử dụng áo phao; tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức cho các cơ quan nhà nước về vấn đề đuối nước; 
và cơ quan công an trong việc thực thi các quy định mới. Hoạt 
động này rất hữu ích nếu có nhiều thiếu hụt trong chính sách và 
quy định hiện hành, hoặc thực thi kém.

Xác định các bên có liên quan
Phân tích các bên liên quan bắt đầu bằng việc lên một danh sách 
các bên liên quan đã triển khai thành công can thiệp phòng chống 
đuối nước. Phương pháp thực hiện phân tích các bên liên quan 
phụ thuộc vào bối cảnh và (các) can thiệp đang được cân nhắc. 
Có thể sử dụng kĩ thuật “quả bóng tuyết” – tức là bạn xác định một 
nhóm các bên liên quan, sau đó đề nghị họ xác định xem còn bên 
nào nữa không.

Phương pháp chia các bên liên quan ra thành các nhóm rộng 
cũng rất hữu ích, như minh hoạ trong Bảng 1. Ví dụ: nếu đang cân 
nhắc can thiệp trông giữ trẻ mầm non trong ngày, và ý định là triển 
khai can thiệp này với một hợp phần về nghiên cứu thì bên liên 
quan là trường đại học hoặc viện nghiên cứu là phù hợp. Lưu ý là 
các bên liên quan cũng là một nguồn học tập quan trọng và có thể 
mở rộng nhiều kĩ năng liên quan tới các nỗ lực phòng chống đuối 
nước. Ví dụ: các bên liên quan có thể chia sẻ kinh nghiệm của 
mình về việc tiếp thị, sản xuất, phát triển công nghệ và xây dựng 
chiến lược kinh doanh, vv… theo đó giúp nhân rộng dự án.

Phân tích các bên 
liên quan bắt đầu 
bằng việc lên một 
danh sách các bên 
liên quan đã triển 
khai thành công 
can thiệp phòng 
chống đuối nước.

3   Hướng dẫn này sử dụng thuật ngữ“áo phao”thay vì dùng thuật ngữ ‘thiết bị nổi cá   
     nhân”hay “PFD” như thường dùng trong Báo cáo toàn cầu về Đuối nước
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Bảng 1: Ví dụ về phân tích các bên liên quan

 
Can thiệp

Nhóm các bên liên quan

Chính quyền (Chính phủ, Vụ/
Cục, các cơ quan được 
chứng nhận)

Các tổ chức phi chính phủ, 
các trường và viện nghiên 
cứu, các ngành công nghiệp/
doanh nghiệp, các cơ sở giải 
trí/ công viên nước, hiệp hội 
thể thao dưới nước

Quần thể đích

Làm rào để kiểm 
soát việc trẻ tiếp cận 
nguồn nước

Lãnh đạo cộng đồng; thành 
phố; tổ chính quyền trung 
ương giáo dục và phát triển 
cơ quan quản lý các trường/
điểm trông trẻ mầm non và 
trường học

Các tổ chức cứu trợ, các tổ 
chức NGO về sức khỏe trẻ 
em; các tổ chức NGO’s; các 
phương tiện truyền thông

Cha mẹ: Hộ GĐ (đặc biệt 
những người dễ bị tổn 
thương nhất)

Tạo môi trường an 
toàn (như điểm trông 
giữ trẻ trong ngày), 
tránh xa nguồn nước 
cho trẻ lứa tuổi mầm 
non, và là cơ sở 
năng  lực trông giữ 
trẻ

Lãnh đạo cộng đồng; thành 
phố; tổ chính quyền trung 
ương giáo dục và phát triển 
cơ quan quản lý các trường/
điểm trông trẻ mầm non và 
trường học

Các hội phụ nữ; các hội cứu 
hộ; các chức NGO về và khu 
vực nông thôn                               

Cha mẹ: Hộ GĐ (đặc biệt 
những người dễ bị tổn 
thương nhất)

Dạy cho trẻ độ tuổi 
tiểu học trở lên kĩ 
năng bơi và kĩ năng 
an toàn trong môi 
trường nước

Lãnh đạo cộng đồng; chức 
sắc tôn giáo đỏ; chính quyền 
thành phố đỏ; chính quyền 
thành phố khu vực; giáo viên; 
điều dưỡng trường học

Các tổ chức cứu trợ và/hoặc 
Hội chữ thập phong trào; hội, 
CLB bơi lội; các tổ chức 
NGO và về sức khỏe trẻ em; 
về sức khỏe trẻ em; các tổ 
chức NGOs về phát triển 
nông thôn

Cha mẹ; học sinh; các chức 
sắc tôn giáo; các nhà chuyên 
môn y tế

Đào tạo người dân 
(bystanders) kĩ năng 
cứu hộ và sơ cứu

Lãnh đạo cộng đồng; chính 
quyền thành phố; chính 
quyền trung ương khu vực 
Cơ sở y tế

Các tổ chức cứu trợ chính 
và/hoặc Hội chữ thập đỏ 
phong trào; CLB bơi lội và 
hoặc hiệp hội nghề nghiệp có 
nguy cơ cao; các cơ quan 
báo chí; các tổ chức cứu hộ/
sơ cứu; các dịch vụ xe cấp 
cứu; công an và lực lượng 
phòng cháy chữa cháy

Cha mẹ; học sinh; các nhà 
chuyên môn y tế; người điều 
khiển các phương tiện tàu 
bè, nhân viên tìm kiếm và 
cứu hộ

Xây dựng và thực thi 
các quy định về an 
toàn giao thông 
đường thủy như tàu, 
thuyền, phà

Lãnh đạo cộng đồng; chính 
quyền; sát biển; cảnh sát và/ 
hoặc hàng hải; công an

Hội người điều khiển chính 
các phương tiện; các cảnh tổ 
chức cứu trợ chữ thập đỏ; 
Hiệp hội nghề nghiệp có 
nguy cơ cao, tàu thuyền du 
lịch, các cơ quan báo chí, 
các hãng đóng/sản xuất 
phương tiện

Người điều khiển tàu, thuyền; 
nhân viên tìm kiếm và cứu 
hộ, các tàu thuyền du lịch

Xây dựng khả năng 
tự cường và quản lí 
rủi ro và các hiểm 
họa khác ở cấp độ 
địa phương và quốc 
gia

Các nhà lãnh đạo cộng đồng; 
cấp chính quyền quốc gia, 
khu vực và địa phương; đơn 
vị giám sát thời tiết quốc gia; 
dịch vụ lập bản đồ lũ lụt; hội 
đồng giảm thiểu rủi ro thiên 
tai quốc gia

Các tổ chức cứu hộ và / hoặc 
phong trào Chữ thập đỏ; các 
hiệp hội cho các ngành nghề 
rủi ro cao; các cơ quan báo 
chí

Các nhà nghiên cứu, nhà địa 
lý, khí tượng thủy văn...

Nhân viên tìm kiếm và cứu 
hộ; cộng đồng có nguy cơ 
cao bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai, nhân dân

 

   Lưu ý: Bảng này chưa bao gồm đầy đủ danh sách các bên có liên quan.

a
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Khi danh sách đầy đủ các bên liên quan được tổng hợp, cần đặc 
biệt chú ý tới các câu hỏi sau:

 -  Vai trò của bên liên quan này tới việc triển khai thành công 
can thiệp quan trọng như thế nào?

 - Họ có buộc phải tham gia không? Nếu không, cần làm gì để  
     đảm bảo họ tham gia hoặc giảm sự phản đối của họ?

 - Họ đóng vai trò gì trong việc tăng cường can thiệp?

 -  Lợi ích của nỗ lực phòng chống đuối nước và các bên liên 
quan là gì?

Việc phân tích các bên liên quan cũng có thể cân nhắc xem liệu 
can thiệp đó có khả năng thất bại không – nếu bên liên quan quan 
trọng không có khả năng tham gia cần cân nhắc lại can thiệp.

Xác định nguồn nhân lực và tài chính
Phần này của đánh giá thực trạng xác định mức độ nguồn nhân 
lực và tài chính sẵn có cho can thiệp, và có thể tạo cơ hội mở 
rộng hợp tác. Cần trao đổi thống nhất về sự tham gia sâu rộng 
của các bên hợp tác tiềm năng rằng đầu tư vào phòng chống đuối 
nước có khả năng tiết kiệm được tiền bạc cho hệ thống bởi vì 
theo ước tính quốc gia về chi phí hàng năm cho đuối nước (tại 
khu vực được nghiên cứu) giao động từ 85 triệu đô-la Mỹ tới 4,1 
tỷ đô-la Mỹ (1).

Phân tích cũng có ý nghĩa đối với tính bền vững lâu dài và nhân 
rộng can thiệp. Khi cân nhắc nguồn lực tài chính, cần đa dạng hóa 
các nguồn lực nếu có, đặc biệt là huy động nguồn lực từ ngân 
sách nhà nước thay vì dựa vào viện trợ quốc tế, và đề nghị các 
bên tham gia đồng thuận hỗ trợ.

Nâng cao năng lực nguồn nhân lực, ngoài những nội dung khác, 
bao gồm việc xây dựng, triển khai và học tập kinh nghiệm từ các 
nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ và sự hiểu biết về bối cảnh địa 
phương qua các can thiệp nhỏ trước khi nhân rộng các can thiệp.

Theo dõi và đánh giá

Cơ sở bằng chứng cho các hoạt động động phòng chống đuối 
nước dần xuất hiện – đặc biệt ở các nước có thu nhập thấp và 
trung bình – nhưng những ai quan tâm tới phòng chống đuối nước 
có thể hỗ trợ mở rộng các can thiệp thông qua việc theo dõi và 
đánh giá các can thiệp của chính họ.Tức là thu thập và phân tích 
thông tin về các can thiệp; xác định các vấn đề và cho ý kiến; xử lý 
và phân tích số liệu nhanh; và phổ biến kết quả cho các bên thực 
hiện can thiệp.

Việc theo dõi cần xem được kết quả của 10 can thiệp và chiến 
lược trong hướng dẫn này thông qua các bộ chỉ số cụ thể (nếu 
phù hợp, các chỉ số tiềm năng được gợi ý để theo dõi một số can 
thiệp và chiến lược). Nói chung, các chỉ số theo dõi giúp xác định 

Cơ sở bằng chứng 
cho các hoạt động 
động phòng chống 
đuối nước dần xuất 
hiện – đặc biệt ở 
các nước có thu 
nhập thấp và trung 
bình  – nhưng 
những ai quan tâm 
tới phòng chống 
đuối nước có thể 
hỗ trợ mở rộng các 
can thiệp thông qua 
việc theo dõi và 
đánh giá các can 
thiệp của chính họ.
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xem các can thiệp và chiến lược có đến được đúng đối tượng 
đích hay không; kết quả có như mong đợi không (và, nếu không, 
có cần điều chỉnh can thiệp và chiến lược cho phù hợp với bối 
cảnh địa phương không, hay có tác động tiêu cực tới kết quả); và 
xem các can thiệp có được cộng đồng chấp nhận hay không.

Ví dụ, các chỉ số về điểm trông giữ trẻ trong ngày có thể gồm: số 
ngày tổ chức trông giữ trẻ; số giờ trông giữ trẻ trong từng ngày; 
tuổi của trẻ tham gia; số lượng và trình độ đào tạo của người 
trông trẻ. Việc theo dõi điểm trông giữ trẻ trong ngày là một phần 
của can thiệp trong phòng chống đuối nước có nghĩa là các 
chuyên gia đánh giá có thể muốn biết, ví dụ như tỷ lệ điểm trông 
giữ trẻ/số trẻ cần được trông giữ; tỷ lệ trẻ được trông giữ tại các 
điểm này; số ca bị đuối nước trước và kể từ sau khi triển khai các 
điểm trông trẻ trong ngày.

Để cải thiện hệ thống theo dõi và đánh giá, các chỉ số này cần 
được phân tổ theo giới và nhóm tuổi, tình trạng tàn tật và các đặc 
điểm nhân khẩu khác, nếu thấy phù hợp.

Những cân nhắc cụ thể về theo dõi và đánh giá cũng được đưa ra 
cho từng can thiệp và chiến lược, khi phù hợp, và các thông tin 
thêm về theo dõi và đánh giá được cung cấp trong phần chiến 
lược nghiên cứu (Xem phần Nghiên cứu).Xem trang 89
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3
Dạy cho trẻ độ tuổi tiểu 
học trở lên kĩ năng bơi 
và kĩ năng an toàn trong 
môi trường nước
Trang 30

2
Làm rào để kiểm 
soát việc trẻ tiếp cận 
nguồn nước
Trang 22

Phần 2

Sáu can thiệp 
phòng chống 
chống đuối 
nước hiệu quả

1
Tạo môi trường an 
toàn, tránh xa 
nguồn nước cho trẻ 
lứa tuổi mầm non
Trang15
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5
Đào tạo người dân 
(bystanders) kĩ 
năng cứu hộ và 
sơ cứu 
trang 47

6
Xây dựng và thực thi các quy 
định về an toàn giao thông 
đường thủy như tàu, thuyền, phà
trang 54

4
Xây dựng khả năng 
chống chịu và quản 
lí rủi ro và các hiểm 
họa khác ở cấp độ địa 
phương và quốc gia
Trang 41
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1
Tạo môi trường an toàn, 
tránh xa nguồn nước cho 
trẻ lứa tuổi mầm non, thiết 
lập cơ sở có năng lực 
trông giữ trẻ
Trên thế giới (1) trẻ em từ 1 – 4 tuổi là đối 
tượng dễ bị tổn thương nhất với đuối 
nước do đặc tính hiếu động và có nguy cơ 
ngã vào nguồn nước mở hoặc không có 
rào chắn khiến trẻ không thoát ra được 
(3). Thiếu nhận thức của cha mẹ về rủi ro 
và cách phòng chống đuối nước ở trẻ 
nhỏ, thiếu sự giám sát và có nhiều nguồn 
nước mở là những yếu tố nguy cơ dẫn 
đến đuối nước ở độ tuổi này.
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Lợi ích của môi trường an toàn tránh xa nguồn 
nước ở trẻ mầm non, và là điểm có khả năng 
trông giữ trẻ

Ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (cũng như ở các nước 
có thu nhập cao) đuối nước ở trẻ nhỏ thường xảy ra trong giờ làm 
việc bận rộn của người trông trẻ, khi họ đang làm việc nhà hoặc 
công việc hàng ngày khác. Việc giám sát trẻ tại cơ sở trông trẻ 
trong cộng đồng trong thời gian thường xảy ra đuối nước nhất ở 
trẻ là một biện pháp can thiệp hiệu quả nhằm bảo vệ trẻ khỏi đuối 
nước và cũng đảm bảo rằng các trẻ lớn hơn không phải lo trông 
em, giúp các trẻ lớn này có thời gian đến trường. Tuy nhiên, ở hầu 
hết các nước có thu nhập thấp và trung bình (khác với các nước 
có thu nhập cao) việc trông trẻ như vậy hầu như không có.

Trường hợp ngoại lệ là ở Bangladesh. Tại đây, để phòng chống 
đuối nước ở trẻ nhỏ, người ta đã tiến hành thí điểm một chương 
trình trông giữ trẻ trong ngày – tiếng địa phương gọi là “AnChal”. 
Kết quả cho thấy chương trình phù hợp cả về văn hóa và xã hội, 
hiệu quả và tiết kiệm chi phí.4 Thí điểm này cho thấy trẻ được 
tham gia vào chương trình có tỷ lệ tử vong do đuối nước thấp hơn 
so với nhóm trẻ không tham gia chương trình (4). Các chương 
trình trông trẻ tại cộng đồng, thôn/bản để phòng chống đuối nước 
cũng được triển khai ở Nam Ấn Độ và Cam-pu-chia (1).

Trong khi các điểm trông trẻ như vậy cho thấy hiệu quả chi phí cao 
xét từ góc độ phòng chống đuối nước và các lợi ích khác liên 
quan đến phát triển trẻ thơ toàn diện, nhưng kinh phí lâu dài để 
duy trình mô hình vẫn chưa được đảm bảo (trong trường hợp 
Chương trình Anchal, khi kinh phí từ nhà tài trợ kết thúc thì 
chương trình cũng đóng cửa, tạo ra hiệu ứng tiêu cực trong cộng 
đồng). Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu cách thức để 
thiết lập và duy trì lâu dài mô hình này ở các bối cảnh có thu nhập 
thấp và trung bình. Dự án Bangladesh Anchal và SwimSafe 
(BASS) đang cân nhắc, cùng với các nội dung khác, việc tổ chức 
các điểm trông trẻ như thế nào để đảm bảo bền vững về tài chính 
và xã hội ở các khu vực có thu nhập thấp và trung bình.

4    Ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ         
     cùng sinh hoạt chung cao. Các bậc cha mẹ được hướng dẫn là cho trẻ bị ốm ở nhà đồng  
     thời người trông trẻ được tập huấn để giảm thiểu việc lây truyền bệnh cho trẻ khác và cho  
     chính các cô. Cách tiếp cận tương tự cũng được triển khai trong Anchal của Băng-la-desh,  
     và cần được áp dụng đối với trường hợp thiết lập các điểm trông giữ trẻ.
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Triển khai môi trường an toàn cho trẻ mầm non, tránh 
xa nguồn nước  e

  Bước 1

Đánh giá thực trạng về việc tổ chức trông trẻ       
trong ngày
Bao gồm đánh giá thực trạng các chương trình của chính phủ liên 
quan tới phát triển trẻ thơ toàn diện hoặc trẻ lứa tuổi mầm non. 
Các chương trình phát triển trẻ thơ toàn diện khác nhau giữa các 
nước – ví dụ, Chính phủ Philippine tổ chức chương trình chăm 
sóc/ trông trẻ trong ngày cho trẻ từ 3 tuổi cho tới khi trẻ vào lớp 1.

  Bước 2

Xác định nhóm đích
Xác định xem trẻ nào sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc chăm sóc/
trông trẻ dựa trên mô hình đuối nước trong cộng đồng và các yếu 
tố văn hóa xã hội liên quan được xác định qua phần đánh giá thực 
trạng. Ở hầu hết các nước, trẻ trong các điểm trông giữ trẻ này ở 
độ tuổi mầm non.Tuy nhiên, “tuổi đi học” có thể khác nhau giữa 
các nước. Ngoài ra, ở một số cộng đồng, việc gửi trẻ nhỏ (trẻ 
dưới 12 tháng tuổi) tới điểm trông giữ trẻ có thể chấp nhận được 
về mặt xã hội trong khi điều này không được chấp nhận ở cộng 
đồng khác. Trong trường hợp như vậy, trẻ 1– 4 tuổi có thể phù 
hợp hơn. 

  Bước 3

Thiết lập và trang bị cho điểm trông giữ trẻ
Ở nhiều nước có quy định về hạ tầng cơ sở và nhân sự khi thành 
lập các trung tâm (điểm) chăm sóc trẻ và cần được tư vấn. Các 
điểm trông giữ trẻ cần phải gần nhà trẻ trong khoảng cách đi bộ 
được, với tỷ lệ người trông trẻ/trẻ phù hợp,5 với sự hỗ trợ của 1- 2 
nhân viên.

Điểm trông giữ trẻ cần đủ rộng cho trẻ học tập và vui chơi thoải 
mái, trong đó có các trò chơi. Cần có đủ ánh sáng và hệ thống 
thông khí, phù hợp với trẻ trong mọi điều kiện thời tiết. Cửa ra vào 
cần được kiểm soát bằng rào (làm từ các vật liệu sẵn có ở địa 
phương như tre nứa, gỗ) để trẻ em, đặc biệt trẻ nhỏ không tự ra 
ngoài mà không có người lớn đi kèm. Điểm này cần có môi trường 
trong sạch với nước sinh hoạt và vệ sinh, điều kiện vật chất cho 
bà mẹ đang cho con bú, sàn nhà luôn sạch sẽ. Nếu trong cộng 
đồng không có khu nhà nào làm điểm trông trẻ thì

Xem trang 5

5   Tỷ lệ người trông giữ trẻ/trẻ có thể thay đổi lớn tùy theo bối cảnh, ví dụ mức thu nhập của  
     quốc gia; bối cảnh chăm sóc (điểm trông trẻ công lập, tư thục, tình huống khẩn cấp,   
     vv…); tuổi của trẻ. Các thử nghiệm can thiệp như Anchal của Bangladesh và chương trình          
     Swim Safe đang xem xét tỷ lệ tối ưu người trông trẻ-trẻ để giảm tới mức tối đa tỷ lệ đuối  
     nước mà vẫn đảm bảo sự bền vững của chương trình.
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chỉ cần một phòng đủ rộng để trẻ vui chơi thoải mái trong nhà của 
người chăm sóc là đủ (và nhà này phải đáp ứng các tiêu chí nêu 
trên) nhằm giảm chi phí chương trình.

Điểm trông giữ trẻ trong ngày có thể phòng ngừa đuối nước 
nhưng cũng là cơ hội thúc đẩy sự phát triển toàn diện trẻ thơ. Trẻ 
cần được tham gia vào các hoạt động vui vẻ và lý thú phù hợp với 
lứa tuổi của chúng khi được chăm sóc tại các điểm này, do đó cần 
trang bị đầy đủ các tài liệu học tập và đồ chơi an toàn nhằm kích 
thích sự phát triển toàn diện ở trẻ bao gồm thể chất, tư duy, ngôn 
ngữ, xã hội và cảm xúc.

  Bước 4

Lựa chọn và tập huấn người chăm sóc trẻ
Người chăm sóc trẻ được chọn cần có trình độ học vấn càng cao 
càng tốt và ưu tiên người sống trong cộng đồng. Ở các nước có 
thu nhập thấp và trung bình nơi việc kiểm tra xuất thân của người 
trông trẻ còn yếu hoặc không có thì sự tham gia của cộng đồng 
vào việc lựa chọn người trông trẻ có thể hữu ích nhằm bảo vệ trẻ 
em (tham khảo người “có tính cách tốt” và được lãnh đạo cộng 
đồng theo dõi cũng là cách thay cho việc phải kiểm tra xuất thân 
người trông trẻ vốn được sử dụng ở các nước có thu nhập cao). 
Hội đồng địa phương có thể lựa chọn người trông trẻ sử dụng các 
tiêu chí về tình trạng học vấn, có tâm huyết, và khi cần có thể 
cung cấp phòng ở trong nhà của họ làm địa điểm trông giữ trẻ. 
Sau khi lựa chọn, người trông giữ trẻ cần được tập huấn về giám 
sát trẻ, cách thức kích thích sự phát triển toàn diện trẻ thơ và học 
tập sớm ở trẻ – đặc biệt là ở trẻ từ 3 tuổi trở lên. Người trông trẻ 
cần được đào tạo lại thường xuyên để duy trì các kĩ năng này.

Người trông trẻ cần được khuyến khích và trao quyền – khi làm 
như vậy sẽ làm tăng tinh thần làm việc cống hiến và tận tụy của 
họ. Điều này đòi hỏi phải có các yếu tố khuyến khích động viên họ 
như được đi tập huấn hoặc có vai trò cụ thể trong cộng đồng. Ở 
vùng nông thôn, nơi phụ nữ ít có cơ hội kiếm thu nhập, việc chọn 
họ làm người trông giữ trẻ cũng là trao cho họ cơ hội có thu nhập. 
Phụ cấp cho người trông trẻ cần phù hợp với điều kiện sống ở địa 
phương cũng như đảm bảo tính bền vững của chương trình do đó 
cần có sự tham gia của các bên (như chính phủ, cộng đồng, các 
nhà tài trợ bên ngoài, hoặc sự hợp tác có sự tham gia của đa 
ngành, đa bên).

 

Điểm trông giữ trẻ 
trong ngày có thể 
phòng ngừa đuối 
nước nhưng cũng 
là cơ hội thúc đẩy 
sự phát triển toàn 
diện trẻ thơ.
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  Bước 5

Huy động cộng đồng tham gia và chia sẻ thông tin với 
các bậc cha mẹ
Huy động cộng đồng tham gia là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo 
triển khai thành công điểm trông giữ trẻ, và cần được đề cập trong 
phần đánh giá thực trạng là một phần trong phân tích các bên liên 
quan. Cộng đồng cần được cung cấp thông tin về tầm quan trọng 
của điểm trông trẻ trong ngày nhằm phòng chống đuối nước và tai 
nạn thương tích. Hội đồng địa phương, có sự tham gia của lãnh 
đạo cộng đồng và người lớn tuổi như cán bộ chính quyền địa 
phương, giáo viên trường học, chức sắc tôn giáo và các nhân vật 
khác có ảnh hưởng trong cộng đồng. Hội đồng có thể tham gia 
vào các hoạt động như chọn địa điểm và người trông trẻ và giám 
sát các hoạt động chăm sóc/trông nom trẻ.

Các bậc phụ huynh cần tham dự các cuộc họp định kỳ do người 
chăm sóc/trông giữ trẻ tổ chức. Trong cuộc họp, phụ huynh có thể 
sẽ được nghe lại thông tin về tầm quan trọng của việc trông giữ 
trẻ tại trung tâm và thông tin về sự phát triển ở trẻ nhỏ. Trong các 
cuộc họp này, cha mẹ cũng được hướng dẫn về các vấn đề liên 
quan tới sự an toàn của con trẻ, trong đó có phòng chống đuối 
nước, dinh dưỡng, sức khỏe và vệ sinh cho trẻ, trong đó có nội 
dung rửa tay và sử dụng nhà vệ sinh.

Huy động cộng 
đồng tham gia là 
yếu tố quan trọng 
nhằm đảm bảo triển 
khai thành công 
điểm trông giữ trẻ.
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  Bước 6

Đảm bảo giám sát và theo dõi người trông trẻ
Để đảm bảo các hoạt động được triển khai chuyên nghiệp và bền 
vững, cần thường xuyên giám sát và theo dõi hoạt động trông giữ 
trẻ. Người làm nhiệm vụ giám sát được đào tạo cùng với người 
trông trẻ về các hoạt động của điểm trông trẻ và cần được tập 
huấn thêm về giám sát và theo dõi cả người trông trẻ và môi 
trường lớp học (gồm trang thiết bị, hướng dẫn, tập huấn, đánh giá 
và tác động của điểm trông trẻ). Một người giám sát có thể giám 
sát nhiều điểm. Người giám sát cần sử dụng một bảng kiểm có 
cấu trúc để theo dõi hết các khía cạnh này. Mục đích của giám sát 
là cải thiện hoạt động của người trông trẻ, xác định xem người 
trông trẻ ở mức trên hay dưới mức chất lượng thông thường, với 
đích cuối cùng là đảm bảo điểm trông trẻ hoạt động tốt và ổn định 
lâu dài.  

  Bước 7

Cân nhắc cách thức nhân rộng và đảm bảo sự bền 
vững của hoạt động trông giữ trẻ
Nhân rộng và tính bền vững chương trình này là điều lo ngại lớn ở 
các nước có thu nhập thấp và trung bình – ở phần lớn các trường 
hợp các chương trình trông giữ trẻ kết thúc khi nguồn viện trợ 
nước ngoài không còn. Việc lồng ghép với các hoạt động đã có 
trong nước – bao gồm chương trình giáo dục hoặc các hoạt động 
phúc lợi trẻ em – sẽ cải thiện sự nhân rộng và tính bền vững của 
các hoạt động trông trẻ, do đó lồng ghép các hoạt động là tối quan 
trọng (xem thêm phần Thúc đẩy hợp tác đa ngành để có thêm 
thông tin về việc lồng ghép hoạt động phòng chống đuối nước vào 
các hoạt động của đa ngành). Cần tìm hiểu khả năng đóng góp 
của những người gửi con tại các điểm trông trẻ này.

  Bước 8

Theo dõi và đánh giá
Theo dõi điểm trông trẻ - một phần trong can thiệp phòng chống 
đuối nước – cũng có nghĩa là đánh giá – ví dụ: tỷ lệ điểm trông trẻ/
số trẻ cần được trông; tỷ lệ trẻ được trông giữ tại các điểm này; và 
số ca đuối nước trước và sau khi tổ chức các điểm trông trẻ.

Xem trang 67
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Ví dụ về mô hình can thiệp 
Cha mẹ có con bị mất do đuối 
nước là gương điển hình tích cực 
coi việc tổ chức trông trẻ là cách 
thức phòng ngừa đuối nước hiệu 
quả, Bangladesh

Sayed Ali và Shilpee Khatun (không có mặt trong 
hình ảnh trên) sống tại  huyện Sherpur, 
Bangladesh. Họ đã mất con trai của mình, Selim, 
năm 2011 khi cậu bé vừa tròn 4 tuổi. Selim đang 
chơi đùa với bạn cạnh bể nước gần nhà khi bố 
mẹ cậu bận làm việc nhà. Khi phát hiện Selim 
mất tích một lúc, Shilpee trở nên lo lắng và với 
sự hỗ trợ của hàng xóm, họ bắt đầu tìm kiếm 
Selim. Thật đau lòng, khi cuối cùng Selim được 
tìm thấy đã chết trong bể nước. Không ai biết 
chính xác cậu bé bị đuối nước như thế nào. Cái 
chết đột ngột của cậu bé là nỗi đau quá lớn đối 
với các bậc cha mẹ.

Hai năm sau cái chết của bé Selim, điểm trông 
trẻ trong làng được thành lập.Ngay lập tức, cả 
anh Sayed và Shilpee đưa 2 cậu con trai còn lại 
của họ tới gửi ở đây, Mridul (3 tuổi) và Siam 

(1 tuổi). Do đã phải trả giá bằng chính cái chết 
của con mình, nên vợ chồng họ nhận thức rất rõ 
tầm quan trọng của việc trông giữ trẻ tại các 
điểm như thế này. Giờ đây, hai cậu con trai họ rất 
thích được chơi tại điểm trông trẻ này, và Sayed 
và Shilpee cũng biết là con họ an toàn để họ yên 
tâm làm việc. Giờ đây, vợ chồng họ khuyến khích 
các bậc cha mẹ khác đưa con họ tới các điểm 
trông trẻ.

Để đảm bảo chương trình trông giữ trẻ bền 
vững, đây là một thách thức lớn, và đương nhiên 
phải có sự cam kết của các bên ngoài cộng 
đồng. Nhưng trước yêu cầu về sự bền vững của 
chương trình, những người tổ chức không nên 
coi nhẹ giá trị của những gương điển hình tích 
cực như vợ chồng nhà anh chị Sayed và Shilpee 
– là người dân trong cộng đồng và cũng là 
những người vận động của địa phương về giá trị 
của các hoạt động cứu sống sinh mạng trẻ qua 
can thiệp này.
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2
Lắp đặt rào ngăn trẻ tiếp 
xúc với nguồn nước

Trên thế giới, tỷ lệ đuối nước cao nhất xảy 
ra ở trẻ em từ 1 – 4 tuổi, hầu hết các ca 
đuối nước xảy ra gần nhà (1).Báo cáo toàn 
cầu về Đuối nước đã xác định các yếu tố 
nguy cơ gây đuối nước là do trẻ không 
được giám sát, hoặc trông nom cẩn thận 
và không có rào chắn ngăn trẻ tiếp xúc với 
nước, và nhận thức về rủi ro còn kém.
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Lợi ích của việc lắp đặt rào ngăn 
trẻ tiếp xúc với nước

Rào chắn có thể ngăn trẻ tiếp xúc với nguồn nước mở và ngăn 
chặn đuối nước. Một số nước có thu nhập cao đã thực hiện can 
thiệp này nhằm giảm đuối nước ở trẻ nhỏ, các nước có thu nhập 
thấp và trung bình cũng có thể làm tương tự như vậy.

Ở các nước có thu nhập cao, đuối nước xảy ra là do các bể bơi 
không có rào chắn hoặc không được quây kín đầy đủ. Chiến lược 
hiệu quả trong phòng chống đuối nước là lắp lớp rào bốn phía, 
hoặc hàng rào riêng cho bể bơi với cửa tự đóng và tự gài chốt 
(1,5). Ở Úc, đuối nước ở vùng đầm lầy của trang trại là nguy cơ 
chính cho trẻ nhỏ, và Úc đã từng bước xây dựng các khu vui chơi 
an toàn để giảm tình trạng này (6). Ở các nước có thu nhập thấp 
và trung bình, thông qua thực tế và nghiên cứu về đuối nước cho 
thấy nguồn nước mở tự nhiên là nguy cơ lớn nhất gây tử vong ở 
trẻ em. Đậy hoặc rào chắn vùng nước mở có thể không thực tế, 
đặc biệt ở các khu vực có nhiều nguồn nước mở gần nhau (7).
Trong các bối cảnh này, rào chắn là cửa ở nhà, cũi hoặc khu vui 
chơi gần nhà hoặc trong nhà có rào chắn an toàn là một giải pháp 
thay thế đơn giản và hiệu quả, đồng thời giúp cha mẹ giám sát trẻ 
(7,8,9). Các giải pháp này đã được chia sẻ và hiệu quả của các 
giải pháp này đang được tích cực khai thác. (10, 11).

Hộp 1: Các tiêu chuẩn lắp đặt rào chắn, ngăn trẻ tiếp 
xúc với nguồn nước nhằm phòng chống đuối nước

 - EN12227:2010, Cũi sử dụng trong nhà – Các yêu cầu về sự an toàn  
    và phương pháp thử nghiệm

 - ASTMF406 -13, Thông số chuẩn về an toàn cho người tiêu dùng    
    dành cho nôi, cũi không toàn phần

 - EN1930:2011, Các điều quy định về sử dụng và chăm sóc trẻ - rào  
 chắn an toàn

 - EN1930:2011, Các điều quy định về sử dụng và chăm sóc trẻ - rào  
 chắn an toàn

 -  AS1926.1 - 2012, An toàn bể bơi –  Rào chắn an toàn cho bể bơi

Tiêu chuẩn châu Âu/EuropäischeNorm (EN) 
    https://www.cen.eu
 -  Hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ (ASTM)  

http://www.astm.org

 - Tiêu chuẩn Úc (AS) http://www.standards.org.au

Rào chắn có thể 
ngăn trẻ tiếp xúc 
với nguồn nước 
mở và ngăn chặn 
đuối nước.
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Lắp đặt rào chắn ngăn trẻ tiếp xúc với nước

Rào chắn ngăn trẻ tiếp xúc với nguồn nước cũng là một cách 
phòng chống đuối nước ở trẻ em, tuy vậy vẫn chưa có chuẩn về 
rào chắn ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, 
cũng cần nghiên cứu học tập mô hình này ở các nước có thu nhập 
cao và điều chỉnh theo chuẩn ở các nước này (xem Hộp 1). 

  Bước 1

Đánh giá tình hình liên quan đến rào chắn nguồn nước
Là một phần trong đánh giá thực trạng, cần xem xét bất cứ can 
thiệp nào trong lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thiên tai và phát triển cấp 
nước mà có thể tác động tới cộng đồng trong việc tiếp cận hay tiếp 
xúc với nguồn nước.

  Bước 2

Xác định các nhóm đích
Nhóm đích sẽ phụ thuộc vào rủi ro với nước và rào chắn phù hợp 
nhất để bảo vệ họ; cũi có thể phù hợp với trẻ 0 – 24 tháng mặc dù 
nếu sử dụng không hợp lý có thể làm tăng tỷ lệ tử vong do đuối 
nước; rào chắn lối ra vào cho trẻ từ 6 tháng tới 4 tuổi; rào chắn bể 
bơi cho trẻ từ 6 tháng tới 6 tuổi; và rào chắn quanh giếng cho trẻ từ 
6 tháng tới 6 tuổi. Rào chắn quanh nhà ở nông thôn, trong đó có 
chốt cửa khóa trẻ có thể ngăn trẻ em đi lang thang, ngã vào hố 
nước, đập hoặc mương nước.

Trẻ lớn hơn và người lớn cũng có thể gặp nguy hiểm khi tiếp cận 
nguồn nước có rào chắn, do vậy cần che đậy các hố nước và lắp 
đặt rào bảo vệ xung quanh tại khu vực đó hoặc xung quanh khu 
vực nước nguy hiểm, ví dụ thác nước, vv. Một số can thiệp ở các 
nước có thu nhập cao khuyến khích hoặc yêu cầu phải sử dụng 
rào chắn xung quanh vùng nước mở như ao trong vườn hoặc ở 
khu vực nông thôn (12).

  Bước 3

Thiết kế và triển khai can thiệp bằng rào chắn
Bốn can thiệp chủ yếu bằng rào chắn trong Báo cáo toàn cầu về 
đuối nước là cũi, rào chắn lối ra vào, rào chắn quanh bể bơi, và bể 
chứa, bể hoặc giếng có nắp đậy.

Cũi 6

Cũi là một thiết kế có bốn mặt liền kề, thường có thanh chắn dọc 
hoặc nan đan ngang và có đế (8,9). Cũi có thể được làm  

Xem trang 5

6   Việc sử dụng cũi không đúng cách có thể làm nguy cơ tử vong do đuối nước.
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Bốn can thiệp chủ 
yếu bằng rào chắn 
là cũi, rào chắn lối 
ra vào, rào chắn 
quanh bể bơi, và bể 
chứa, bể hoặc 
giếng có nắp đậy.                               

bằng tay, được mua tại địa phương hoặc nhập khẩu. Cần đảm bảo 
rằng vật liệu và thiết kế cũi không gây chấn thương hoặc các rủi ro 
sức khỏe khác cho trẻ em. Khi sử dụng theo khuyến cáo (xem Hộp 
2), cũi được cho thấy là rất an toàn (13).Tới thời điểm này, chương 
trình phòng chống đuối nước ở các nước có thu nhập thấp và trung 
bình đã sử dụng nhiều loại cũi và vật liệu được làm tại địa phương 
hoặc nhập khẩu (gồm kim loại, gỗ, nhựa, lưới và vải (8 –10,14).

Cũi được thiết kế và xây dựng tại địa phương cần cân nhắc kích 
thức nhà và không gian đặt cũi (11). Các cũi lớn hay nạng có thể ít 
sử dụng nếu khó di chuyển trong khi cũi nhẹ quá có thể lại không 
vững hoặc hoặc không thể chịu được khi trẻ đá hoặc đạp. Các thanh 
chắn hoặc nan được đặt dọc bởi xếp ngang trẻ dễ trèo qua (15).
Khoảng cách giữa các nan không quá 60mm (16,17).

Chiều cao mặt cạnh tối thiểu của cũi theo khuyến cáo là 0,5m hay 20 
inches (và đối với cũi làm nôi cho trẻ ngủ là 0,66m hay 26inches)
(14,16). Trong khi phần lớn trẻ em tới 24 tháng tuổi không thể vượt 
qua rào chắn cao 0,66m, thì trẻ từ 24 tháng tới 4 tuổi có thể dễ dàng 
trèo qua rào cao gấp đôi chiều cao đó (18). Do đó cũi được coi là sự 
bảo vệ tốt cho trẻ dưới 2 tuổi và người trông trẻ cần được hướng 
dẫn về việc sử dụng cũi an toàn, trong đó có việc theo dõi khả năng 
trèo ra ngoài của trẻ (xem Hộp 2).
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Hộp 2: Các thông điệp chính về việc sử dụng cũi an toàn 
(17, 19, 20)

Cũi trông trẻ không nên được coi là biện pháp phòng ngừa an toàn tuyệt 
đối bởi vì nếu được sử dụng không đúng cách thì sẽ làm tăng nguy cơ tử 
vong do đuối nước. Trẻ em lớn nhanh và cần được theo dõi liên tục để 
đảm bảo trẻ không trèo qua ra ngoài cũi. Tương tự như vậy, trẻ em 
không nên để trong cũi mà không có sự giám sát, để ý của người lớn. 
Trẻ chơi ở trong cũi có thể khóc và được anh chị em hoặc người nhà bế 
ra ngoài – nếu trẻ được bế ra ngoài, rất có thể trẻ sẽ chơi quanh khu vực 
đó và có thể bị đuối nước. Người trông trẻ bằng cũi cần lưu ý tới loại rủi 
ro này.

 - Đặt cũi ở vị trí an toàn xa nguồn lửa, nhiệt hoặc các hiểm họa khác

 - Tránh đặt cũi cạnh đường dây điện, dây phơi quần áo, dây treo bởi vì  
 các vật cản này có thể gây hại cho trẻ.

 - Đặt cũi ở mặt đất và trên bề mặt phẳng.

 - Không sử dụng cũi nếu cũi không cân hoặc kết cấu không chắc chắn.

 - Không sử dụng nếu trẻ có thể trèo qua cũi

 - Không sử dụng nếu bị tách, nứt hoặc thô ráp ở cạnh, góc hoặc bề  
 mặt.

 - Không sử dụng nếu có vật lồi ra như ốc, vít, chốt và gây nguy hiểm  
 cho trẻ nếu quần áo bị kẹt.

 -  Không sử dụng nếu thiếu các thanh nan cũi.

 - Không sử dụng chăn, mền, tã, hoặc tấm vải khi trẻ ở trong cũi bởi vì  
 các vật dụng này có thể làm tăng nguy cơ bị ngạt cho trẻ.

 - Các tấm thảm lót phải chắc chắn và gắn chặt

 - Không để các đồ chơi lớn hoặc hộp vào trong cũi vì trẻ có thể dùng  
 chúng để trèo ra ngoài.

 - Đồ chơi và các vật dụng khác không được buộc vào góc hoặc phần  
 trên của tay bám của cũi bởi các vật dụng này có thể gây nguy hiểm  
 cho trẻ.

 - Kiểm tra các tay bám của cũi xem có lỗ hay vết cào xước không bởi vì  
 trẻ có thể cắn/gặm trong thời gian mọc răng; Không sử dụng cũi nếu  
 các sai sót này chưa được khắc phục.

 -  Không bao giờ để trẻ chơi với túi hoặc vật dụng cuốn bằng nhựa.

 - Không đeo vật gì quanh cổ trẻ (dây cổ, dây hạt, dây treo vú giả cho trẻ  
 ngậm) vì có thể các vật này bị mắc kẹt vào cũi.

 - Không phủ kín cũi khi trẻ đang ở trong cũi.

Bọn trẻ lớn rất 
nhanh, vì vậy cần 
theo dõi sát sao 
khả năng thể chất 
trong việc trèo ra 
khỏi cũi.
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Rào chắn lối ra vào
Mặc dù không có chuẩn về rào chắn lối ra vào, ở các nước có thu 
nhập cao vẫn có bán rào chắn an toàn này (đôi khi gọi là cửa an 
toàn hoặc cửa chắn trẻ) và được sử dụng để phòng chống tai nạn 
thương tích cho trẻ nhỏ khu vực nhà ở. Các tiêu chuẩn liên quan 
được mô tả trong Hộp 1. Rào chắn lối ra vào đã được triển khai ở 
nhiều nước nhằm phòng chống đuối nước, trong đó có Philippine 
(21) và Bangladesh (10).Tất cả các thành viên trong gia đình phải 
đảm bảo là đã đóng cửa rào khi đi ra – hoặc tốt nhất là sử dụng 
rào tự đóng. Với cũi, cần theo dõi xem trẻ có khả năng trèo qua 
cũi không, mặc dù cần lưu ý rằng rào chắn cửa có thể cao hơn 
cũi. Đảm bảo là trẻ không mở cửa được, và cửa có cơ chế đòi hỏi 
lực mạnh hơn sức của trẻ để trẻ không thể mở cửa được hoặc 
cửa có cơ chế hỗn hợp nào đó (ví dụ, người sử dụng phải đồng 
thời vặn và nhấc cửa lên).

Lắp hàng rào chắn xung quanh bể bơi
Quy định là cần có rào chắn biệt lập hoặc chắn 4 chiều của bể bơi 
với cửa tự đóng hoặc tự gài chốt có thể giảm đuối nước ở trẻ xảy ra 
ở khu bể bơi (5). Ngoài ra, tăng chiều cao của hàng rào cũng làm 
cho việc trèo qua rào trở nên khó khăn hơn – rào chắn cao 1,4 – 
1,5m là phù hợp đối với trẻ dưới 6 tuổi (15,18). Các rào chắn phải 
không thể trèo qua, chắc chắn và thường xuyên được kiểm tra để 
kịp thời phát hiện các sai sót khiến trẻ có thể tự vào được.

Đậy nắp giếng, bể và bồn chứa nước
Các giếng khơi, bể nước ngầm và bồn chứa nước làm gia tăng 
nguy cơ đuối nước ở trẻ (22). Đậy nắp và đảm bảo (hoặc rút cạn 
nước) các nguồn nước này (đổ sạch nước trong xô chậu và úp 
ngược sau khi sử dụng) có thể ngăn ngừa đuối nước. Rào chắn 
xung quanh giếng hoặc bể nước ngầm phải chắc chắn và đủ cao 
để ngăn trẻ em hoặc người lớn rơi xuống, và được thiết kế để trẻ 
nhỏ không thể trèo lên được. Một can thiệp nữa nhằm giảm việc 
người dân tiếp cận các nguồn nước mở có thể gây nguy hiểm là 
lắp hệ thống bơm ngầm, mương thủy lợi khép kín hoặc bơm 
nước, mặc dù tác động của can thiệp này lên đuối nước vẫn chưa 
được nghiên cứu rộng rãi.

  Bước 4

Thực thi các quy định hỗ trợ triển khai can thiệp
Như đã thảo luận, quy định phải có rào chắn biệt lập hoặc kín bốn 
mặt kèm theo cửa tự đóng hoặc tự gài chốt làm tăng hiệu quả can 
thiệp ở một số nước. Tuy nhiên, để quy định đó được hiệu quả, 
mọi bể bơi – dù cũ hay mới – phải tuân thủ (9,23). Rào chắn bể 
bơi có thể không hiệu quả khi việc tuân thủ hoặc thực thi quy định 
kém (24,25,26). Do đó, quy định về bể bơi có rào chắn cần phải đi 
kèm các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng và các 
biện pháp thực thi 

Xem trang 23
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Các rào chắn phải 
cao, chắc chắn và 
thường xuyên 
được kiểm tra để 
kịp thời phát hiện 
các sai sót khiến 
trẻ có thể tự vào 
được. 

(24,25). Quy định đậy giếng khơi và bể nước ngầm (hoặc cấm sử 
dụng các giếng cũ đã bỏ còn tích nước) cũng có thể phòng chống 
đuối nước, mặc dù vẫn còn lĩnh vực nữa nơi nghiên cứu sẽ giúp 
làm rõ tác động tiềm năng của chúng. 

  Bước 5

Theo dõi và đánh giá các can thiệp
Trong khi không thể theo dõi việc sử dụng cũi, rào chắn lối ra vào 
và đậy giếng và bồn, bể chứa nước ở từng hộ gia đình (trừ khi 
khu vực đó nằm trong vùng nghiên cứu), thì việc theo dõi và đánh 
giá có thể tập trung vào xem các thông điệp về an toàn và phù 
hợp có được phổ biến không, ví dụ như cần lắp các loại cũi trông 
trẻ như thế nào; sự sẵn có của cũi trông trẻ và rào chắn lối ra vào; 
và đánh giá việc sử dụng cũi trông trẻ và rào chắn khi điều tra các 
ca tử vong do đuối nước.



Bài học điển hình 
Triển khai sử dụng cũi7 và điểm 
trông trẻ, Bangladesh 

Dự án Cứu sống khỏi đuối nước (SoLiD) là 
nghiên cứu triển khai trên diện rộng được thực 
hiện ở 7 xã của Bangladesh nhằm đánh giá tính 
hiệu quả và chi phí hiệu quả của hai can thiệp 
trong phòng chống đuối nước – cũi trông trẻ và 
điểm trông trẻ trong ngày – ở nhóm trẻ dưới 4 
tuổi. Khoảng 75.000 trẻ em 9 – 36 tháng tuổi 
được tham gia vào nghiên cứu. Những trẻ tham 
gia được trông giữ hoặc bằng cũi hoặc bằng đi 
lớp tại điểm trông trẻ (daycare), hoặc cả hai hình 
thức trên. Hai loại cũi được làm từ địa phương 
– bằng gỗ và nhựa – được cấp cho trẻ.Tất cả 
các trẻ tham gia được theo dõi theo chu kỳ nhất 
định – đây là một phần trong đánh giá tính tuân 
thủ và hỗ trợ và giáo dục cho người trông giữ trẻ.

Các phát hiện ban đầu cho thấy cả hai can thiệp 
là trông trẻ bằng cũi và gửi trẻ tới điểm trông trẻ 
đều được cộng đồng chấp nhận là biện pháp 
phòng chống đuối nước, và số ca đuối nước mới 
xảy ra ở trẻ 0 – 4 tuổi trong khu vực nghiên cứu 
thấp hơn 3 lần so với các số liệu lịch sử (8,9).

29

7  Việc sử dụng không đúng cách cũi trông trẻ có thể làm tăng nguy cơ tử vong do đuối nước.
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Dạy cho học sinh (từ 6 tuổi) 
kĩ năng bơi và an toàn 
trong môi trường nước

Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu ở trẻ ở mọi quốc gia, mặc dù vậy 
tỷ lệ này ở các nước có thu nhập thấp và 
trung bình là trên 90% (27). Chính vì lẽ đó, 
người ta càng chú ý nhiều hơn tới việc dạy 
cho trẻ em kĩ năng bơi coi đó là một biện 
pháp phòng ngừa đuối nước ở trẻ em. 
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Trên thế giới, tỷ lệ đuối nước cao nhất ở trẻ nhỏ và giảm nhanh ở 
độ tuổi lớn hơn. Ở những nước có thu nhập thấp và trung bình, tỷ 
lệ đuối nước còn giảm hơn nữa ở độ tuổi vị thành niên (28) nhưng 
ở nhiều nước có thu nhập cao tỷ lệ này lại tăng do đuối nước liên 
quan tới hoạt động giải trí ở những nơi như sông, hồ. Ở các nước 
có thu nhập thấp và trung bình, trẻ em bị đuối nước ở các vùng 
nước mở gần nhà chúng và trong khoảng thời gian sinh hoạt hàng 
ngày (29). Phòng chống đuối nước ở các môi trường khác nhau 
đòi hỏi các kĩ năng và năng lực khác nhau.

Lợi ích của việc dạy kĩ năng bơi và an toàn 
trong môi trường nước

Bằng chứng về việc dạy bơi cho trẻ em nhằm phòng chống đuối 
nước mới chỉ được đưa ra gần đây. Tổng quan năm 2014 về bơi 
và chương trình dạy bơi ở các nước có thu nhập cao cho thấy ít 
có bằng chứng kết luận về việc giảm tỷ lệ đuối nước là do bơi 
(30). Tuy nhiên, tổng quan tài liệu phát hiện ba nghiên cứu trường 
hợp cho thấy có mối liên quan giữa việc học bơi hay khả năng biết 
bơi tự nhiên và giảm đuối nước (31– 33).Tổng quan tài liệu cũng 
ghi nhận một thử nghiệm, thử nghiệm SwimSafe (34), cho thấy có 
giảm tỷ lệ đuối nước ở học sinh vùng nông thôn Bangladesh (xem 
nghiên cứu trường hợp).

Việc dạy trẻ bơi có thể gây nguy hiểm nếu không có các biện pháp 
an toàn phù hợp. Nhận thức được điều này, các nước có thu nhập 
cao đã xây dựng chương trình chính khóa để dạy bơi cho học 
sinh, chương trình được Chính phủ ủng hộ, được củng cố qua 
chương trình giảng dạy của nhà trường, được chứng nhận bởi cơ 
quan chức năng, được dạy bởi người hướng dẫn đã được đào 
tạo và chứng nhận, được đánh giá về hiệu quả học tập và được 
thử nghiệm về độ an toàn. Nói chung, trẻ tham gia là trẻ từ 6 tuổi, 
được sàng lọc các nguy cơ (như động kinh, hen phế quản, tàn tật) 
và được dạy trong môi trường nước sạch, trong, nông và có ranh 
giới dễ nhận diện. Dạy bơi là một hợp phần của chương trình bao 
gồm an toàn trong môi trường nước và cứu hộ an toàn, và kiến 
thức và thái độ đối với nước.

Ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, tình trạng bệnh lý như 
suy dinh dưỡng, sang chấn khi sinh với tổn thương thực thể và/
hoặc thần kinh, hẹn phế quản và động kinh ở trẻ dưới 6 tuổi cao 
và khó thực hiện sàng lọc ở các nước này. Điều này có thể khiến 
trẻ dưới 6 tuổi có nguy cơ bị đuối nước trong quá trình học bơi 
nếu trẻ có tình trạng bệnh lý này nhưng không được phát hiện 
(xem Hộp 3  về việc dạy bơi cho trẻ em ở các nước có thu nhập 
thấp và trung bình và Hộp 4 về dạy bơi cho trẻ có nguy cơ cao). 
Do đó, phòng chống đuối nước cho trẻ dưới 6 tuổi phải sử dụng 
các chiến lược khác như lắp rào chắn với vùng nước và giám sát 
trẻ.

Trường học là nơi 
lý tưởng cho trẻ 
học kĩ năng bơi và 
an toàn trong môi 
trường nước.

Xem trang 36 trong Hộp 3 
và Hộp 4
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Thực hiện kĩ năng dạy bơi và an toàn trong môi 
trường nước

  Bước 1

Đánh giá kĩ năng bơi và tình hình an toàn trong môi 
trường nước
Trường học là một phần trong đánh giá thực trạng. Trường học là 
nơi lý tưởng để dạy cho trẻ kĩ năng bơi và an toàn trong môi 
trường nước bởi vì trường có thể cung cấp địa điểm bơi, có giáo 
viên dạy bơi có kinh nghiệm trong quản lý lớp học và có uy tín với 
phụ huynh học sinh; có cán bộ y tế tại chỗ; và đảm bảo an toàn, 
kiểm soát việc tiếp cận bể bơi và bể có rào (xem Hộp 5 về lợi ích 
của việc dạy bơi trong trường học ở các nước có thu nhập thấp và 
trung bình).

  Bước 2

Xác định nhóm đích 
Nhóm đối tượng đích cần giới hạn ở trẻ 6 tuổi trở lên là những trẻ 
đã được sàng lọc và không có các bệnh lý tiềm ẩn khiến trẻ có 
nguy cơ cao. 

Các hướng dẫn dạy bơi cho trẻ em có nguy cơ cao vẫn đang 
được nghiên cứu; trong lúc chờ có các hướng dẫn này, thì áp 
dụng các chương trình dạy bơi ở nhà trường nơi có 

Xem trang 5

Xem trang 38



33

nhân viên được đào tạo về y tế để tiến hành sàng lọc học 
sinh, và giảng viên dạy bơi được cấp chứng chỉ sử dụng 
chương trình dạy bơi được thiết kế riêng biệt dạy cho trẻ em 
là điều kiện bắt buộc.

Quản lý rủi ro và quy trình dạy bơi để cho phép trẻ dưới 6 tuổi tham 
gia vào chương trình dạy bơi SwimSafe một cách an toàn, chương 
trình đang được thử nghiệm ở thời điểm xây dựng. Bằng chứng từ 
chương trình SwimSafe cho thấy việc hoàn thành chương trình dạy 
bơi trong SwimSafe không vượt quá 80% cho tới khi trẻ được 8 tuổi

  Bước 3

Chọn địa điểm dạy bơi
Việc  dạy bơi và kĩ năng an toàn trong môi trường nước ở trường 
học có nhiều ưu điểm và là biện pháp bảo vệ trẻ hiệu quả nhất 
(xem Hộp 5). Ở những nơi có tỷ lệ đuối nước cao, có rất nhiều 
nguồn nước mở tự nhiên. Bản thân Chương trình SwimSafe được 
thiết kế để áp dụng ở mọi nguồn nước khác nhau: bể bơi cố định, 
bể bơi di động, ao, hồ trữ nước, sông và biển. Mọi điểm bơi phải 
được điều chỉnh đảm bảo an toàn và quản lý rủi ro. Ao và hồ trữ 
nước cần được rào, đáy phẳng để đảm bảo độ sâu đều và an 
toàn. Các nguồn nước không bờ bao quanh như hồ cũng đòi hỏi 
phải có đáy phẳng và bờ bao quanh để đảm bảo khoảng cách 
giữa người hướng dẫn và học sinh không quá xa. Bãi biển cần 
được trang bị bằng phao nổi làm đường bao quanh để dễ dàng 
quản lý học sinh, chọn chỗ dạy bơi kĩ càng tránh dòng chảy mạnh 
và các mối hiểm họa khác, và chú ý tới tình trạng của thủy triều để 
đảm bảo độ sâu an toàn. 

Trong khi các mối hiểm họa do vi sinh vật có thể là một vấn đề, 
đặc biệt là ao vùng nông thôn, sự lo ngại chủ yếu vẫn là nước đục 
– nếu trẻ bị co giật, ngã, hoặc mất nhận thức ở vùng nước đục, thì 
không thể thấy trẻ nếu chúng chìm xuống nước. Nếu không có 
nước trong, thì việc quản lý rủi ro cần dựa vào việc sàng lọc để 
loại trừ nhóm nguy cơ cao,8   giảm thiểu sự mất tập trung ở người 
hướng dẫn, đảm bảo có người theo dõi an toàn và duy trì sĩ số 
lớp vừa đủ. Các bệnh lây truyền qua đường nước cũng là vấn đề 
ở một số nước có thu nhập thấp và trung bình. Ví dụ, bệnh sán 
máng có thể là rào cản lớn cho việc triển khai chương trình dạy 
bơi trong môi trường nước ngọt diện rộng ở châu Phi.

Xem trang 38

8   Nếu không được đề cập trong 3,“Xác định nhóm đích”, chương trình dạy trong trường,áp  
     dụng nhân viên được đào tạo về y tế để tiến hành sàng lọc và có giáo viên dạy bơi được        
     cấp chứng chỉ sử dụng chương trình thiết kế chuyên biệt cho học sinh có nguy cơ cao.
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  Bước 4

Chọn và huấn luyện người hướng dẫn
Việc dạy bơi cần được người lớn và người bản ngữ dạy; người 
đến từ văn hóa bản địa; và được huấn luyện và cấp chứng chỉ dạy 
bơi và có khả năng tập trung và kỉ luật với các nhóm học sinh 
– giáo viên (lý tưởng nhất là cả nam và nữ). Swimsafe – một 
chương trình có quy mô rộng nhất, được nghiên cứu kĩ nhất và 
được đánh giá đầy đủ – có thấy rằng tỷ lệ người hướng dẫn – học 
sinh không quá 1:5 và có thể thấp hơn (như.1:1,1:2,1:3 hoặc 1:4)9 
tùy theo nhu cầu giám sát, đặc biệt ở trẻ 6 – 9 tuổi. Ở các nước có 
thu nhập thấp và trung bình, nơi việc đánh giá xuất thân không 
được thực hiện chặt chẽ, hoặc không có thì có thể mời sự tham 
gia của cộng đồng vào việc chọn người hướng dẫn để bảo vệ trẻ 
em.Việc có “Người có tính cách tốt” và được Lãnh đạo cộng đồng 
theo dõi có thể là một biện pháp hiệu quả thay thế cho việc kiểm 
tra/ đánh giá xuất thân của người hướng dẫn vốn được sử dụng ở 
các nước có thu nhập cao (xem Hộp 6 về sự lo ngại về việc sử 
dụng giáo viên tình nguyện ở các nước có thu nhập cao).

Ở Bangladesh, người hướng dẫn bơi được chọn từ cộng đồng (số 
lượng tương đương nam và nữ) được huấn luyện và chứng nhận 
theo chương trình SwimSafe,

Việc dạy bơi cần 
được người lớn và 
người bản ngữ 
dạy; người đến từ 
văn hóa bản địa; và 
được huấn luyện 
và cấp chứng chỉ 
dạy bơi và có khả 
năng tập trung và kỉ 
luật với các nhóm 
học sinh.

Xem trang 38

9   Nơi duy nhất tỷ lệ này được thử nghiệm ở các chương trình nông thôn không phải       
ở trường học, là một phần của chương trình SwimSafe.
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được huấn luyện về hồi sinh tim phổi (CPR) và sơ cứu; và được 
huấn luyện để sàng lọc nguy cơ ở trẻ. Ở Thái Lan và Việt Nam, 
giáo viên tiểu học (cả thầy giáo và cô giáo) được huấn luyện và 
được cấp chứng nhận theo SwimSafe, CPR và sơ cứu. Việc sàng 
lọc học sinh do y tá của trường thực hiện.

   Bước 5

Kết nối phụ huynh
Các phụ huynh nên tham gia vào việc đánh giá và sàng lọc cho trẻ 
trong chương trình dạy bơi. Cha mẹ nên cung cấp các thông tin 
đồng thuận và tiếp nhận các thông tin về chương trình – đáp ứng 
tình trạng văn hóa thấp ở những nơi thích hợp. Thông tin được 
cung cấp cho cha mẹ nên tập trung vào an toàn nước, tầm quan 
trọng của việc tích cực giám sát và cách để cứu hộ khi trẻ bị đuối 
nước. Việc tham gia của phụ huynh là vấn đề then chốt trong 
SwimSafe – thường là phụ huynh có quyền yêu cầu cần được đáp 
ứng về chuẩn mực văn hóa (người hướng dẫn phải cùng giới) và 
phụ huynh là nguồn kiến thức chính cho việc sàng lọc các rủi ro 
cũng như biết hơn về các loại bệnh hiện có và các giai đoạn tiền 
co giật, hen suyễn.

  Bước 6

Theo dõi và đánh giá
Xử lý và đo lường kết quả nên được ghi lại bao gồm thông tin cá 
nhân của trẻ tham gia (vd tuổi, tên bố mẹ, tên trẻ và địa chỉ), mức 
độ các kĩ năng đạt được (vd thời gian ghi danh và tốt nghiệp, trượt 
hay bỏ học) và bất kỳ chấn thương hay sự kiện bất lợi nào.

Các nước có thu 
nhập cao luôn có 
các phương pháp 
để dạy trẻ phòng 
khi có rủi ro cao 
trong khi bơi 
nhưng điều này lại 
không có ở các 
nước thu nhập thấp 
và trung bình. 
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Hộp 3: Dạy trẻ em bơi ở các quốc gia thu nhập thấp và 
trung bình.

Theo các bằng chứng hiện có, những điều sau đây có thể được         
khuyến cáo cho việc dạy trẻ học bơi ở các quốc gia thu nhập thấp và 
trung bình

 - Ghi danh cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên.

 -  Có được sự đồng ý từ cha mẹ, tình trạng sức khỏe và quá trình phát 
triển của trẻ và nguyện vọng cha mẹ đối các vấn đề nhạy cảm.

 -  Sử dụng các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe đã qua đào tạo (nếu 
có) để sàng lọc trẻ cho các điều kiện giảm thiểu rủi ro, nếu không có, 
sẽ đào tạo và công nhận các giáo viên hướng dẫn trong việc sàng 
lọc các điều kiện này.

 -  Sử dụng chương trình giảng dạy đã được kiểm tra về độ an toàn và 
cung cấp được (tối thiểu) trẻ em khả năng bơi 25 mét và đứng nước 
30 giây (ví dụ chương trình SwimSafe, xem nghiên cứu điển hình).

 - Sử dụng giáo viên hướng dẫn địa phương được chứng nhận trong       
chương trình giảng dạy, sơ cứu và CPR

 - Sử dụng giáo viên hướng dẫn đã được đào tạo và có kinh nghiệm   
trong việc giảng dạy và quản lý các nhóm trẻ em nếu có (ví dụ: giáo 
viên của trường); nếu không, cần phải đào tạo về trẻ em và quản lý môi 
trường giảng dạy.

 - Nếu được, giảng dạy trong môi trường nước mở được đảm bảo tính 
an toàn và nguồn nước sạch.

 -  Yêu cầu các chương trình giám sát chặt chẽ các hoạt động giảng 
dạy để đảm bảo việc giảng dạy và tuân thủ hiệu quả các tiêu chuẩn 
an toàn (ví dụ: tỷ lệ học sinh - giáo viên chính xác).

 - Thực hiện tích cực giám sát cho chấn thương và các phản ứng phụ 
khác ở trẻ tham gia.

 -  Duy trì hồ sơ của tất cả trẻ em tham gia, bao gồm thông tin cá nhân 
cho trẻ em và phụ huynh, và chi tiết về việc đi học, ghi danh, tốt 
nghiệp, thất bại hoặc bỏ học, thương tích hoặc kết quả bất lợi khác.

Hộp 4: Dạy bơi cho trẻ có nguy cơ cao

Các nước có thu nhập cao luôn có các phương pháp để dạy cho trẻ có 
nguy cơ đuối nước cao nhưng ở các nước có thu nhập thấp và trung 
bình thì không (ngoài các phương pháp nghiên cứu của SwimSafe). 
Một số địa điểm giảng dạy ở các nước có thu nhập thấp và trung bình 
có nhiều bất cập hơn khi dạy trẻ em có nguy cơ cao (ví dụ các chương 
trình giảng dạy tại nông thôn, không tổ chức ở trường học). Dựa trên số 
ít bằng chứng tồn tại cho thấy việc theo dõi và giám sát hiệu quả là rất 
khó khăn và tạo ra một nguy cơ trái với các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em. 
Tuy nhiên, mặc dù còn thiếu sót các bằng chứng, các chương trình sử 
dụng địa điểm trường học vẫn có thể giải quyết được hầu hết các vấn 
đề học bơi đối với trẻ nguy cơ cao. Như vậy, một cách tiếp cận hợp lý 
sẽ là thực hiện và giám sát chặt chẽ việc dạy các kỹ năng bơi lội cho trẻ 
em có nguy cơ cao trong môi trường trường học.
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Hộp 5: Lợi ích của việc giáo dục dựa vào trường họcở 
các nước có thu nhập thấp và trung bình

Nếu có thể, giáo dục dựa vào trường học có nhiều phương án kết hợp 
giữa các yếu tố ở các nước có thu nhập thấp và trung bình:

 -  Trẻ em cùng lớp thường giống nhau về độ tuổi và phát triển thể chất, 
làm cho việc giảng dạy hiệu quả hơn. 

 -  Giáo viên đào tạo trong quản lý lớp học có kỹ năng trong việc tránh 
gián đoạn và phiền nhiễu trong khi dạy bơi.

 -  Trường học duy trì việc điểm danh hàng ngày để phát hiện thương 
tích tiềm tàng và điều tra học sinh bỏ học.

 -  Gặp mặt phụ huynh để được cho phép, sàng lọc rủi ro cho trẻ  và 
giảng dạy về an toàn nước và giám sát dễ dàng trong trường học.

 -  Nhiều trường có y tá có khả năng sàng lọc trẻ em về các tình huống 
khiến họ gặp nguy hiểm, và các cung cấp sơ cứu và CPR được huấn 
luyện khác thường luôn có tại các cơ sở y tế của trường.

 -  Nhiều trường học có nhân viên cứu hộ và tăng cường an ninh và 
hàng rào tại các bể bơi.

 -  Sân trường có thể dùng để dạy bơi nếu trường có bể; bể bơi di động 
có thể được sử dụng nếu không có bể cố định.

 -  Các lớp học bơi trước và sau giờ học, cũng như trong các kỳ nghỉ 
hè, đã được thực hiện thành công.

Hộp 6: Du lịch tình nguyện – một lời cảnh cáo

“Du lịch tình nguyện” kết hợp hoạt động tình nguyện và du lịch và dựa 
theo những cư dân ở các nước thu nhập cao du lịch đến các nước thu 
nhập thấp hoặc trung bình để tự nguyện đóng góp các kỹ năng, thời 
gian và nguồn lực của họ trong một khoảng thời gian cho cộng đồng địa 
phương. Tuy nhiên, có một vài lo ngại như sau:

 -  Giá trị phát triển còn gây tranh cãi, với an toàn, tác động cộng đồng, 
thay thế việc làm địa phương và thiếu hiệu quả về mặt chi phí và 
không bền vững là những bất lợi. 

 -  Rào cản và rủi ro bao gồm thiếu hụt ngôn ngữ địa phương và các kỹ 
năng văn hóa, cũng như các vấn đề bảo vệ trẻ em.

 -  Địa điểm nơi trẻ em có nguy cơ đuối nước cao nhất là ở những nơi 
xa các điểm du lịch. 

 
Nguồn: Wesby M. Cứu hộ và thương tích của ngành công nghiệp du lịch tình nguyện trị giá 
173 tỷ. The Wilson Quarterly [website]. July23, 2015.



Ví dụ điển hình 
Chương trình SwimSafe ở Băng-la 
đét, Thái Lan và Việt Nam

SwimSafe được thực hiện ở Băng- la- dét, Thái 
Lan và Việt Nam và cung cấp thông tin thực tiễn 
trong việc dạy trẻ học bơi ở các nước thu nhập 
trung bình và thấp (35). Kể từ năm 2006, 
SwimSafe đã dạy cho hơn 525.000 trẻ em ở đa 
dạng các địa điểm giảng dạy tại 3 quốc gia trên. 
Kinh nghiệm nhấn mạnh những rủi ro và nguy cơ 
hiện diện tại các nước thu nhập thấp và trung 
bình và cho thấy tiềm năng cho việc dạy bơi như 
một can thiệp y tế công cộng. Nó cung cấp bằng 
chứng rõ ràng rằng trẻ em có thể bơi 25 mét và 
đứng nước trong 30 giây có tỷ lệ đuối nước gây 
tử vong thấp hơn ở các quốc gia có thu nhập 
thấp và trung bình.

Chương trình cho thấy hầu hết trẻ em dưới 6 tuổi 
không thể đạt được cấp độ kĩ năng trong khung 
thời gian 21 bài. Quan trọng là, một nghiên cứu 
theo sau đã chỉ ra là chương trình không làm 
tăng phơi nhiễm hoặc có hành vi nguy cơ cao 
trong môi trường nước (36).

Kinh nghiệm ở 3 quốc gia đã cho thấy tầm quan 
trọng của việc kiểm soát các yếu tố liên quan đến 
địa điểm, phụ huynh, trẻ em được dạy, giáo viên 
hướng dẫn, và cấu trúc chương trình. Chương 
trình giảng dạy Swimsafe bao gồm 18 - 22 bài 
học bơi cơ bản và kĩ năng sinh tồn trong môi 
trường nước. Buổi học được thực hiện với tỉ lệ 1 
giáo viên hướng dẫn trên 5 học sinh (có thể ít 
học sinh hơn, phụ thuộc vào nhu cầu giám sát, 
cụ thể với học sinh từ 6 - 9 tuổi).
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Các kĩ năng được giảng dạy:

3 kĩ năng thở: 

 - đưa mặt xuống dưới nước 
 - chìm xuống và thổi bong bóng
 -  nín thở và thở ra tại chỗ 

10 kĩ năng bơi: 

 - đi bộ dưới nước
 - đi bộ và kéo tay
 - nổi trên mặt nước có hỗ trợ 
 - nổi trên mặt nước không hỗ trợ
 - đạp nước có hỗ trợ
 - đẩy và lướt không có hỗ trợ
 - đẩy và lướt kết hợp đạp nước
 - đạp nước và kéo có sự hỗ trợ của hướng dẫn    

    viên và ván bơi 
 - đạp, kéo tay và thở
 - đẩy, lướt, đạp và kéo tay

2 kỹ năng sống sót cơ bản:

 - bơi 25m sử dụng bất cứ kiểu bơi nào nhớ     
 được.
 - nổi trong 30 giây

3 Kỹ thuật cứu hộ sơ cấp: 

 - bám vào một cây sào/gậy bất kì
 -  cứu người khác bằng sào hoặc dây thừng từ  

mép ao.
 - cứu người khác bằng cách ném các vật thể  

 nổi xuống.

Trẻ lớn hơn cũng cần học kỹ thuật “cứu hộ trong 
nước”, vì hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng các 
trường hợp cần cứu hộ đều rơi vào khi trẻ và 
người cứu hộ đều đã xuống nước.                 
Xem http://swimsafe.org để biết thêm chi tiết.
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4
Xây dựng khả năng chống 
chịu và quản lý rủi ro lũ lụt 
và các nguy cơ khác.

Lũ lụt gây ảnh hưởng lớn tới nhiều người 
trên thế giới hơn bất kỳ hiểm họa thiên tai 
nào (38) và đuối nước  được nhận định 
như là  nguyên nhân đáng kể nhất đối với 
tử vong do lũ lụt (39–43), đặc biệt là ở 
Châu Á. Ở nhiều vùng trên thế giới, rủi ro 
do lũ lụt được xem như là kết quả của sự 
kết hợp biến đổi khí hậu (44, 45), phát 
triển đô thị (46, 47) và thay đổi môi trường 
(48).
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Lợi ích của xây dựng khả năng phục hồi và 
quản lý rủi ro lũ lụt và các hiểm họa khác.

Mặc dù tần suất lũ lụt ngày càng gia tăng, ở một số khu vực tử 
vong do lũ lụt và lốc xoáy đã giảm. Đây được coi là kết quả của 
những cải thiện trong điều kiện phát triển ở các nước thu nhập 
thấp và trung bình, và trong các cảnh báo sớm, chủ động ứng phó 
thiên tai (49). Xây dựng khả năng chống chịu lũ lụt và các nguy cơ 
liên quan giúp cộng đồng được an toàn hơn trước nước lũ (thông 
qua đê, các tòa nhà chống lũ, hệ thống cảnh báo, v.v ...) và có sự 
chuẩn bị để tiếp cận nơi trú ẩn hoặc mặt đất an toàn hơn nếu xảy 
ra rủi ro. Quản lý rủi ro lũ lụt hiện tại bao gồm sự kết hợp các can 
thiệp về hạ tầng (kỹ thuật) và can thiệp khác.

Xây dựng khả năng phục hồi và quản lý rủi ro lũ 
lụt và các hiểm họa khác.

Khung chương trình Sendai cho giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-
2030, là thỏa thuận tự nguyện công nhận khi chính phủ các nước 
có vai trò chủ yếu trong hạn chế thảm họa rủi ro, có trách nhiệm 
trong việc chia sẻ với chính quyền địa phương. Khung chương 
trình vạch ra các ưu tiên giảm rủi ro thiên tai toàn cầu, bao gồm cả 
những ưu tiên liên quan đến rủi ro lũ lụt toàn cầu (50).

Ở các cộng đồng dễ bị ngập lụt, cần có phương pháp quản lý rủi 
ro để giảm thiểu rủi ro do lũ lụt gây ra và bao gồm các bước sau. 

  Bước 1

Đánh giá rủi ro lũ lụt
Để đánh giá quy mô và mức độ nghiêm trọng của rủi ro lũ lụt, cần 
hoàn thiện đánh giá rủi ro. Điều này thường có nghĩa là thực hiện 
mô hình lũ chi tiết và sử dụng các kết quả đầu ra từ điều này (như 
bản đồ ngập lụt) để xác định phần nào cộng đồng có nguy cơ bị 
ngập lụt. Khi không có mô hình lũ chi tiết, thông tin lịch sử về lũ lụt 
sẽ giúp đánh giá ban đầu, bao gồm các cuộc thảo luận với người 
dân địa phương.

  Bước 2

Chọn lọc phương pháp quản lý rủi ro lũ lụt phù hợp 
nhất
Các biện pháp được coi là cần thiết cho phương pháp giảm thiểu 
rủi ro lũ lụt bao gồm: 

 -  Giáo dục cộng đồng và tham gia trước khi lũ lụt, đảm bảo 
người dân nhận thức được rủi ro do lũ lụt và có thể tham gia 
vào quyết định về quản lý những rủi ro đó. Điều này có thể bao 
gồm nhận thức của cộng đồng về các mối nguy hiểm trong 
nước lũ, dòng chảy, rắn, nước dâng nhanh trong các cống 

Quản lý rủi ro lũ lụt 
hiện tại bao gồm sự 
kết hợp các 
phương pháp kết 
cấu (được thiết kế) 
và phi cấu trúc.
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thoát nước mưa, hẻm núi, đi xe đạp hoặc lái xe qua vùng nước 
lũ. (51)

 - Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm bằng các phương pháp và   
 công nghệ phù hợp. Những điều này phải đảm bảo dự đoán   
 chính xác và phổ biến thông tin nhanh chóng cho cộng đồng để  
 họ có cái nhìn tổng quan về thời gian và địa điểm lũ lụt sẽ xảy  
 ra, từ đó có sự chuẩn bị để sơ tán đến nơi an toàn.

 -  Xây dựng các kế hoạch ứng phó và khắc phục thảm họa cho lũ 
lụt, nơi có nguy cơ ngập lụt, bao gồm cả việc tổ chức sơ tán 
(nếu cần). Các kế hoạch này nên được xây dựng với sự tham 
gia của cộng đồng và nhằm mục đích đảm bảo đầy đủ năng lực 
để giúp các cộng đồng thích ứng, và phục hồi, thiên tai. Các kế 
hoạch nên được kiểm tra thường xuyên - sự tham gia của cộng 
đồng là điều cần thiết (52, 53).

 - Quy hoạch sử dụng đất là vấn đề thiết yếu trong quản lý rủi ro  
 lũ lụt trong tương lai, vì nơi an toàn nhất khi có lũ lụt phải nằm  
 ngoài khu vực bị ảnh hưởng. Việc phát triển không hạn chế ở  
 các khu vực nguy cơ rủi ro cao có thể là mối đe dọa đến tính   
 đến vấn đề an toàn tính mạng, chi phí tài chính và sự gián đoạn  
 của cộng đồng (54). Do đó, quy hoạch sử dụng đất phải đảm  
 bảo các vấn đề sau: 

-  Các biện pháp kiểm soát để hạn chế nguy cơ ngập lụt bằng 
cách đẩy mạnh phát triển ở các khu vực rủi ro cao (55), đảm 
bảo mọi đường hướng phát triển phù hợp với bối cảnh ngập 
lụt địa phương (55);

-  Việc sơ tán hoàn toàn các cộng đồng vẫn có thể thực hiện 
được trong các tình huống xấu nhất. Nhưng điều này đòi hỏi 
một hệ thống cảnh báo sớm cho phép người dân có đủ thời 
gian rời khỏi các khu vực rủi ro cao.  

 -  Trong trường hợp thực tế, cần cân nhắc việc tái định cư cộng 
đồng hoặc tài sản, đặc biệt là sau các sự kiện lũ lụt khi việc tái 
phát triển đất dễ bị ngập lụt đang trong quá trình xem xét.

Các biện pháp kết cấu nhằm giảm thiểu tác động của lũ lụt phải 
được xem xét trong bối cảnh môi trường rủi ro lũ lụt cụ thể, bao 
gồm:

 - Xây dựng các biện pháp phòng chống lũ “cứng” như đê (bờ)   
 hoặc các tường ngăn ven biển để ngăn lũ lụt ở mức nhất định;

 - Đưa tầng sinh hoạt trong nhà người dân lên cao hơn và sử   
 dụng các kỹ thuật xây nhà chống lũ.

 -  Xây dựng nơi trú ẩn/ nhà ở có vị trí an toàn trên cao cho phép 
mọi người sơ tán nếu có lũ;

 -  Xây dựng các đập ngăn lũ hoặc lưu vực để phân tán nước lũ;

 - Quản lý nước mưa đô thị

Quy hoạch sử dụng 
đất là vấn đề thiết 
yếu trong quản lý 
rủi ro lũ lụt trong 
tương lai, nơi an 
toàn nhất trong thời 
gian xảy ra lũ lụt là 
nơi nằm ngoài khu 
vực bị ảnh hưởng.
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 - Phục hồi đồng bằng ngập nước và thảm thực vật để ngăn chặn  
 xói mòn.

 - Các kênh rạch nhằm dẫn lũ ra xa khỏi khu vực cộng đồng rủi ro  
 cao. 

Các biện pháp phòng chống lũ như vậy đòi hỏi phải được duy trì 
liên tục để đảm bảo sức mạnh và tính hiệu quả. Một bất lợi của 
việc phòng chống lũ lụt là con người có thể tiếp tục khuyến khích 
tăng trưởng đô thị trong các khu vực được phòng hộ (38). Phát 
triển tại những khu vực phía sau lớp phòng hộ cần được quản lý 
cẩn thận để tránh sự gia tăng rủi ro lũ lụt có thể xảy ra trong một 
trận lũ lớn vượt quá khả năng phòng ngừa. Việc xây dựng đập 
phải được liên kết với một chương trình về đập an toàn nhằm 
giảm thiểu khả năng hư hỏng đập, hoặc việc lũ về đột ngột.

Trong bối cảnh quản lý rủi ro ngập lụt ven biển, các giải pháp thay 
thế hoặc bổ sung khả thi cho các biện pháp phòng chống lũ lụt là 
phương pháp dựa trên hệ sinh thái như rừng ngập mặn, đất ngập 
nước và nuôi cát (56, 57). Có bằng chứng gắn kết rằng các cách 
tiếp cận này cung cấp một số bảo vệ thông qua khả năng hấp thụ 
tác động của sóng (57–59) hoặc gió vùng đệm (58). Một số bằng 
chứng cho thấy việc khôi phục rừng ngập mặn có thể làm giảm 
ngập lụt sông (60).

Công tác phòng 
chống lũ lụt yêu 
cầu tính liên tục 
nhằm đảm bảo sức 
mạnh và tính     
hiệu quả.
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  Bước 3

Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro lũ lụt
Ở cấp địa phương, một khi đã lựa chọn được các phương pháp 
tiếp cận thích hợp, chúng phải được định hình thành một kế hoạch 
hành động, được ưu tiên, tài trợ, theo dõi và đánh giá. Nhìn 
chung, quản trị là yếu tố quan trọng để quản lý hiệu quả rủi ro lũ 
lụt. Trách nhiệm, tầm nhìn, kế hoạch, khả năng, hướng dẫn rõ 
ràng và phối hợp trong và trên tất cả các cơ quan và các bên liên 
quan là việc vô cùng cần thiết để đạt được kết quả tốt (50). Trách 
nhiệm chính của các cơ quan chính phủ cần được quy định trong 
luật. Kế hoạch cũng nên bao gồm các chiến lược xung quanh 
cách thức để cuộc sống có thể trở lại bình thường sau một trận lũ 
lụt, ví dụ như khi nào thì các trường học và cửa hàng có thểmở lại 
hoặc mọi người có thể quay lại làm việc, và quay lại như thế nào 
v.v. 

  Bước 4

Đảm bảo lồng ghép công tác phòng chống đuối nước 
vào các chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Tỷ lệ đuối nước cao cũng được thấy ở cộng đồng có rủi ro lũ và 
ngập lụt ven biển do việc tiếp xúc với nước hàng ngày. Bản chất 
chồng chéo của các can thiệp phòng chống đuối nước và các can 
thiệp được thiết kế để xây dựng khả năng phục hồi sau thảm họa 
vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, tuy nhiên phân tích ban đầu 
cho thấy các cộng đồng này có thể hưởng lợi từ việc nâng cao 
nhận thức về rủi ro do nước gây ra và các phương pháp cứu 
người một cách an toàn.

  Bước 5

Giám sát và đánh giá
Các biện pháp có thể giám sát được bao gồm: kế hoạch quản lý 
rủi ro lũ lụt; việc thành lập các đơn vị ở cấp quốc gia, và địa 
phương để thực hiện kế hoạch; tần suất các cuộc họp và các hoạt 
động như diễn tập; và việc thiết lập các chiến lược như kho dự trữ 
các nguồn cung cấp hậu cần và các chiến dịch truyền thông để có 
thể thông tin cho nhân dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Việc thực 
hiện kế hoạch quản lý rủi ro lũ lụt cần được giám sát, và nên đánh 
giá các chiến lược để xem xét tính hiệu quả trong và sau sự kiện 
lũ lụt. Kế hoạch này được nhìn nhận như một tài liệu sống với các 
bài học tổng hợp để cải thiện chiến lược một cách liên tục.

Các kế hoạch quản 
lý rủi ro lũ lụt cần 
được giám sát cẩn 
thận, phải có sự 
đánh giá các chiến 
lược thường xuyên 
để kiểm tra tính 
hiệu quả trước và 
sau lũ lụt.
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Bài học điển hình 
Tác động của việc nâng cao quản 
lý và ứng phó rủi ro thiên tai,        
Mô zăm bích

Năm 2000, lũ lụt thảm khốc ở Mô zăm bích đã 
khiến hơn 700 người thiệt mạng và hơn nửa triệu 
người mất nhà cửa. Tổng số, hơn 4,5 triệu người 
bị ảnh hưởng.

Sau trận lũ, chính phủ đã thực hiện một số biện 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên 
tai của quốc gia, bao gồm Kế hoạch hành động 
giảm nghèo tuyệt đối và Quy hoạch tổng thể cung 
cấp chiến lược toàn diện ứng phó với thiên tai. 
Sau trận lũ đó, một chương trình tái định cư lớn 
cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã được 
khởi công, với khoảng 59.000 gia đình được tái 
định cư (mặc dù việc thiếu kinh phí để cải thiện 
sinh kế làm giảm sự thành công của chương trình 
này). Ngoài ra, dự án dự báo mô phỏng thời tiết 
nghiêm trọng cũng đã được thực hiện, góp phần 
vào công tác dự báo và cảnh báo liên quan đến 
cơn bão Favio vào tháng 2 năm 2007.

Năm 2005 và 2006 Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật 
Đức đã phát triển một hệ thống cảnh báo sớm 
đơn giản nhưng hiệu quả dọc theo Sông Búzi của 
Mô zăm bích thích ứng với nhu cầu cụ thể của 
người dân. Các cán bộ địa phương ghi chép chỉ 
số mưa và mực nước hàng ngày từ các điểm 
chiến lược dọc theo sông - nếu mưa đặc biệt lớn 
hoặc mực nước sông lên đến mức nguy hiểm, 
thông tin này sẽ được phát trên radio, người dân 
sử dụng cờ xanh, vàng hoặc đỏ để chỉ thị tùy theo 
cấp độ cảnh báo lũ.

Bảy năm sau thảm họa năm 2000, lũ lụt tương tự 
xảy ra ở Mô zăm bích, nhưng quốc gia này đã có 
sự chuẩn bị tốt hơn. Mức độ thiệt hại thấp hơn rất 
nhiều so với năm 2000, khoảng 29 người thiệt 
mạng, 285.000 người bị ảnh hưởng, và khoảng 
140.000 người phải sơ tán. Điều này cho thấy 
việc phát triển hệ thống giám sát thủy văn và hệ 
thống cảnh báo sớm hiệu quả và hoạt động tốt ở 
cấp địa phương, khu vực và quốc gia là chìa khóa 
thực tiễn để thực hiện tốt quản lý rủi ro thiên tai và 
cảnh báo lũ lụt.
Nguồn: (61)
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5
Tập huấn cứu hộ và hồi 
sức cấp cứu an toàn

Cứu hộ và hồi sức giúp hạn chế tỷ lệ tử 
vong và bệnh tật do đuối nước (sử dụng 
nguồn lực trong công tác phòng chống 
đuối nước hoàn toàn có tác dụng (62) 
nhưng nhân chứng cứu hộ và hồi sức vẫn 
có thể tạo ra những sự khác biệt giữa tình 
huống sống và chết trong trường hợp đuối 
nước đơn lẻ.
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Cần có thêm các nghiên cứu định tính và định lượng để cải thiện 
sự hiểu biết về phương pháp tốt nhất nhằm đào tạo nhân chứng 
trong cứu hộ và hồi sức an toàn hơn các biện pháp có sẵn. Nhiều 
chương trình đào tạo được chứng nhận sử dụng đối với các khu 
vực có thu nhập cao, nhưng hướng dẫn này lại tập trung nhiều 
vào phương pháp tiếp cận nổi để cứu trợ hoặc hồi sức trong môi 
trường hạn chế nguồn lực, và vào việc đảm bảo các chương trình 
này đáp ứng nhu cầu cụ thể học viện địa phương.

Lợi ích của việc tập huấn cho người dân trong 
việc cứu hộ và hồi sức an toàn.

Những người không được huấn luyện có khuynh hướng giúp 
những người đang gặp nguy hiểm - ngay cả trong những hoàn 
cảnh khắc nghiệt - mà tự đặt mình vào nguy cơ bị đuối nước (63, 
64). Việc tập huấn bài bản cho phép nhân chứng hành động một 
cách an toàn hơn khi thực hiện việc cứu hộ. Những người có mặt 
để cứu hộ trẻ em đuối nước thường là những đứa trẻ khác, vì vậy, 
cần xem xét cẩn thận các biện pháp can thiệp để tập huấn về cứu 
hộ an toàn và hồi sức 10. Độ tuổi thích hợp mà một đứa trẻ có thể 
bắt đầu học các kỹ năng cứu hộ và hồi sức an toàn phụ thuộc vào 
thể trạng.

Hầu hết trẻ em có khả năng thể trạng phù hợp ở tuổi 12, và 
nghiên cứu chỉ ra rằng thậm chí trẻ có thể học các kỹ thuật này 
sớm hơn (65).

Tập huấn về cứu hộ và hồi sức an toàn

  Bước 1

Đánh giá trường hợp cứu hộ và hồi sức an toàn
Các phát hiện và giả thiết trong quá trình lập kế hoạch chương 
trình là rất quan trọng để đảm bảo tính phù hợp với bối cảnh địa 
phương. Các khái niệm chính ở đây là việc tập huấn cần phải có 
sự thích ứng với các loại nguồn nước mở, và hướng dẫn hồi sức 
cũng phải phù hợp với văn hóa địa phương cũng như với hướng 
dẫn quốc gia đã được thiết lập (66-68). Ngoài phần thảo luận 
được đưa ra trong bảng Đánh giá tình huống, Bảng 2 cung cấp 
thêm chi tiết về các yếu tố đa dạng khác nhau cần cân nhắc khi 
thực hiện tập huấn cứu hộ và hồi sức an toàn, bao gồm độ tuổi 
nhỏ nhất của trẻ khi có thể bắt đầu học các kỹ năng này (33, 37)

Xem trang 5

10 Dữ liệu từ Bangladesh cho thấy độ tuổi trung bình của một nhân chứng gấp hai lần tuổi của 
nạn nhân đuối nước (33, 37). Tuổi tử vong đuối nước trung bình ở nông thôn Bangladesh là 
3,7 tuổi, vì vậy việc huấn luyện CPR cho trẻ em từ 7–12 tuổi đang được thử nghiệm trong dự 
án Neo và SwimSafe Bangladesh (BASS), với Giai đoạn 1.5.
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Bảng 2: Các yếu tố cần xem xét trong Đánh giá thực 
trạng để chuẩn bị huấn luyện cứu hộ và hồi sức

Yếu tố Ví dụ

Văn hóa Giới tính, tuổi tác, sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, sự 
kiện lịch sử, chính sách địa phương.

Đối tác Địa phương: câu lạc bộ bơi lội, Hội Chữ thập đỏ, 
hướng đạo sinh, cảnh sát biển, các tổ chức thanh 
thiếu niên, nhân viên cứu hỏa, các nhà lãnh đạo tôn 
giáo hoặc chính trị gia, gia đình và nhân viên cứu 
hộ. Các cơ sở đào tạo giáo dục đại học. Quốc gia: 
tổ chức dân sự, chính phủ, chi nhánh các tổ chức  
quốc tế.

Yếu tố rủi ro Thủy thể (ví dụ: sông, hồ, đại dương, giếng, ao hoặc 
các khu vực có nguy cơ cao khác), loại sóng, độ 
sâu của nước, dòng chảy, nhiệt độ.

Kỹ thuật Hiểu biết về lý do tại sao các kỹ thuật cứu hộ và hồi 
sức truyền thống có vai trò quan trọng đối với cộng 
đồng (kể cả những kỹ thuật được cho là không hiệu 
quả hoặc nguy hiểm).

Nhóm đối tượng

Nguy cơ cao

Dễ dàng tiếp cận: học sinh (12 tuổi, hoặc có thể nhỏ 
hơn tùy thuộc vào hoàn cảnh), học sinh lớp bơi, chủ 
sở hữu và du khách đến các địa điểm giải trí dưới 
nước.

Trẻ em đi học bằng thuyền hoặc qua sông nước 
nguy hiểm, hành khách của tàu phà không an toàn, 
ngư dân, thợ lặn, cộng đồng tù nhân và tị nạn, nhân 
viên phục vụ, (cảnh sát, quân đội). 

Tác động cao: cha mẹ, giáo viên, lãnh đạo cộng 
đồng, chuyên gia y tế, hoa tiêu (xem thiết lập và thi 
hành các quyết định chèo thuyền an toàn).

Trình độ hiểu biết của 
học sinh, kỹ năng bơi 
lội, tự giải cứu

Kiến thức về nước, sinh lý học, sơ cứu, ngôn ngữ; 
kỹ năng bơi lội, tự giải cứu; điều kiện y tế.

Giáo viên Sử dụng mô hình “đào tạo giảng viên”; nhận thức 
được các tiềm năng của việc sử dụng giáo viên từ 
các nước khác (xem “Dạy trẻ em trong độ tuổi đi 
học bơi lội và kỹ năng an toàn trong môi trường 
nước”).

Xem trang 54

Xem trang 30
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  Bước 2

Lựa chọn và đào tạo giảng viên
Giới tính, dân tộc, nền tảng xã hội, sự trao quyền cho các cộng 
đồng khó khăn là chìa khóa trong việc lựa chọn giảng viên địa 
phương. Sau khi được lựa chọn và đào tạo, giảng viên có thể 
được hưởng lợi từ việc tái chứng nhận huấn luyện định kỳ và các 
sự kiện nhằm tạo ra một cộng đồng giữa các giảng viên và một 
chương trình tài trợ bền vững. Giám đốc của chương trình địa 
phương giúp đảm bảo tính bền vững của chương trình (69, 70). 
Những biện pháp này có thể giúp giữ chân các giảng viên ngăn 
việc họ từ bỏ và xây dựng hệ thống giảng dạy của riêng họ mà 
không phản hồi về chất lượng, tính an toàn và nội dung của các 
chương trình đó.

Nếu cần, có thể sử dụng phương pháp tiếp cận “đào tạo giảng 
viên” nhằm tăng nhanh số lượng giảng viên. Phương pháp này 
yêu cầu các giảng viên thỉnh giảng (phù hợp với bối cảnh địa 
phương) hoặc giảng viên được chứng nhận đối với điều kiện địa 
phương (xem “Dạy các kỹ năng bơi cơ bản cho trẻ em ở độ tuổi đi 
học”). Nếu mời giảng viên thỉnh giảng, cần chú trọng vào ngôn 
ngữ và nhu cầu địa phương (có thể sử dụng thông dịch viên để 
tránh các lỗi dịch), cũng như hướng tới việc bàn giao dần trách 
nhiệm cho các đối tác địa phương.

  Bước 3

Xây dựng phương pháp tập huấn cho giảng viên và 
học sinh
Cùng với việc giảng dạy truyền thống, các phương pháp dạy học 
nhóm nhỏ khác nên được xem xét (ví dụ: sử dụng các bài hát, 
diễn kịch, câu đố và phương pháp tự học). Thông tin trực quan, 
đặc biệt khi đề cập đến các bối cảnh địa phương có thể nhận biết 
được thường hiệu quả hơn thông tin viết. Sự tương tác trong khi 
học thúc đẩy hiểu biết tốt hơn là tham dự lớp học thụ động. Trong 
nhiều nền văn hóa, khi đặt câu hỏi cho giáo viên hoặc thừa nhận 
rằng không hiểu bài học thường bị coi là bất lịch sự, vì vậy thảo 
luận các câu hỏi trước là một cách tốt để tăng sự tương tác giữa 
học viên và nâng cao hiệu quả đào tạo.

Bối cảnh giảng dạy nên mang tính thực tế và sử dụng vật liệu địa 
phương. Một loại hình đào tạo đồng thời luân phiên giảng viên 
giữa 2 - 7 trạm, với 4 - 6 học viên được tập huấn một kỹ năng duy 
nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Hiệu suất của các kỹ 
năng này sau đó được cải thiện trong quá trình mô phỏng các kịch 
bản. Lưu ý nghỉ giữa giờ thường xuyên để lấy ý kiến phản hồi.

Xem trang 30
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  Bước 4

Xây dựng nội dung khóa học
Các khóa học lý tưởng nên bao thiết kế theo kiểu một-một (và tốt 
nhất là ba phần tư) thực tế hơn so với nội dung lý thuyết, súc tích, 
đơn giản, thiết thực và phù hợp với điều kiện địa phương. Nội 
dung khóa học dựa trên bằng chứng và cập nhật thường xuyên có 
sẵn từ một số tổ chức quốc tế và quốc gia, các cơ quan thương 
mại và sách (71-75) (xem Bối cảnh và thực thi các quy định giao 
thông đường thủy an toàn để tìm kiếm và cứu hộ).

Những người cứu hộ tiềm năng cần được huấn luyện sử dụng 
các kỹ thuật cơ bản dễ nhớ và an toàn trong thực tiễn. Tập huấn 
về cứu hộ nên nhấn mạnh sự an toàn của những người cứu hộ và 
vấn đề sử dụng an toàn các thiết bị cứu hộ. Tập huấn nên bắt đầu 
với các thiết bị cứu hộ có nguồn gốc đơn giản, từ địa phương 
(như hộp nhựa) và sau đó là các thiết bị chuyên dụng hơn (ít có 
sẵn hơn).

Thực hành kỹ năng hồi sức nên tập trung vào các kỹ thuật cơ bản 
như: hô hấp nhân tạo (tốc độ, thời gian, thể tích) và ép tim lồng 
ngực (tỷ lệ, chiều sâu, thời gian thực hiện). Hô hấp nhân tạo được 
coi là kỹ thuật tối quan trọng trong cứu đuối. Vào thời điểm viết 
bản hướng dẫn này, các kiến thức được xây dựng bởi Hội đồng 
hồi sức châu Âu (ERC) là bao quát và chi tiết nhất, do đó cung 
cấp cơ sở tốt nhất để xây dựng nội dung hồi sức thích nghi với địa 
phương (76). Nội dung hồi sức nên cân nhắc hệ thống y tế địa 
phương, vì tập huấn nên bao gồm việc sử dụng các thiết bị có sẵn 
tại địa phương.

Các kỹ năng phi kỹ thuật (truyền thông, lãnh đạo, nhận thức tình 
huống, đáp ứng và sử dụng công nghệ truyền thông) là một phần 
quan trọng trong quá trình đào tạo. Vấn đề cần giải quyết có thể 
bao gồm giới tính, tình trạng kinh tế xã hội (ví dụ nam giới không 
phải lúc nào cũng được phép chạm vào phụ nữ, và một số nhóm 
dân tộc hoặc xã hội nhất định tránh sự tiếp xúc); trách nhiệm vận 
chuyển một nạn nhân đuối nước đến bệnh viện và bị yêu cầu trả 
tiền điều trị; kỹ thuật hồi sức không chính xác và nỗi sợ hãi không 
có cơ sở về lây nhiễm HIV hoặc lao trong quá trình hô hấp nhân 
tạo. CPR chỉ dùng ép tim không thích hợp sau khi đuối nước và 
điểm này nên được làm rõ.

Vấn đề đạo đức ở đây là liệu có nên dạy hồi sức tim khi không có 
hệ thống xe cứu thương, y tá địa phương, bác sĩ hoặc bệnh viện 
để điều trị chuyên sâu (77) hay không. Những người sống sót sau 
quá trình hô hấp nhân tạo qua đường miệng thường sẽ không cần 
điều trị thêm, mặc dù cần quan sát lâm sàng 8 giờ (78). Trong một 
số nơi không có hỗ trợ chuyên sâu, có thể cân nhắc việc dạy hô 
hấp nhân tạo qua đường miệng. 

 

Xem trang 54
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 Bước 5

Xây dựng tài liệu tập huấn
Tài liệu tập huấn phải phản ánh được bối cảnh địa phương và 
được xây dựng sớm từ trong giai đoạn chuẩn bị, có thể bao gồm 
các sổ tay hướng dẫn, tranh lật, đồ họa, trang trình bày, danh 
sách, sơ đồ luồng, bản ghi nhớ, DVD, video và học từ xa qua điện 
thoại thông minh hoặc Internet (ví dụ: Khóa học trực tuyến mở 
rộng). Việc học tập kết hợp – lồng ghép các phương pháp học tập 
đa dạng với tài liệu giáo dục – thường là giải pháp thiết thực nhất.

Các thiết bị đào tạo tinh vi như mô hình người giả hoặc máy chiếu 
có chi phí đắt đỏ và đòi hỏi bảo trì và không phải lúc nào cũng 
hoạt động tốt trong môi trường nóng, ẩm và sáng. Ma-nơ-canh có 
thể là một nguồn tài nguyên tuyệt vời, cùng với các thiết bị chi phí 
thấp khi đào tạo chỉ bao gồm khai thông đường thở dùng phương 
pháp miệng đến miệng. Điện thoại thông minh ngày càng có sẵn 
ngay cả ở những địa điểm nghèo nhất và xa nhất, và có thể hữu 
ích cho việc cung cấp hỗ trợ qua video.

  Bước 6

Tập huấn nhắc lại
Thời gian để học viên nhớ được kỹ thuật hồi sức là khoảng 3 -12 
tháng ở những học viên không áp dụng kỹ năng vào thực tiễn (79). 
Tập huấn nhắc lại được coi là hoạt động thiết thực và cần được 
tiến hành, bao gồm các kỹ năng nhận thức và thực hành. Áp phích, 
video ngắn và bài giảng tương tác sẽ làm tăng khả năng ghi nhớ 
kiến thức của học viên (80). Giảng viên nên giữ một bản ghi chép 
của tất cả các thực hành cứu hộ hoặc hồi sức của học viên và 
cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động thực hành đó.

  Bước 7

Giám sát và đánh giá
Bản đánh giá có thể chứa dữ liệu để xác định phạm vi và quy mô 
của can thiệp (ví dụ: số người tham gia tập huấn, tỷ lệ học viên 
được tham gia tập huấn nhắc lại trong một khoảng thời gian nhất 
định), cũng như thẩm định nhằm xác định tác động của tập huấn 
(ví dụ: ghi chép địa điểm diễn ra tập huấn và kết quả của sự kiện 
đó). Xem phần Giám sát và đánh giá. 

Những người cứu 
hộ tiềm năng cần 
được đào tạo các 
kỹ thuật cơ bản dễ 
nhớ và an toàn 
trong thực tiễn.

Xem trang 11
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Bài học điển hình 
Xây dựng chương trình cứu hộ an 
toàn, Lesotho

Lesotho không có hồ tự nhiên và rất ít sông lớn, 
do đó không có truyền thống bơi lội. Rất ít người 
lớn có thể bơi, và cha mẹ thường xuyên (nhưng 
không thành công) cấm con cái của họ bơi. 
Trong những năm gần đây, nhiều con đập nhỏ đã 
được xây dựng trong các làng để ngăn chặn xói 
mòn đất, và đất nước hiện đang có hai hồ chứa 
lớn phục vụ thủy điện. Vì thế, nhiều trẻ em bị 
đuối nước khi chơi.

Hiệp hội cứu hộ hoàng gia của Lesotho đã ghé 
thăm các địa điểm có hồ bơi vào cuối tuần, và 
mời các trường gần đó cử các học sinh biết bơi 
đến. Tất cả học sinh cần phải bơi hết hai vòng 
chiều dài của bể bơi để chứng minh khả năng 
bơi lội của mình. Vào ngày đầu tiên của khóa 
học, học sinh sẽ được tập huấn kỹ năng cứu hộ 
và hồi sức cấp cứu, và buổi đánh giá kỹ năng 
diễn ra vào ngày thứ hai, nếu thành công, học 
sinh có chứng chỉ cơ bản. Bài giảng để lấy 

chứng chỉ cơ bản bao gồm hồi sức và cứu hộ 
bằng cách tiếp cận, ném, bơi có viện trợ, giả sử 
rằng nạn nhân ở không quá xa bờ. Bài giảng 
được dựa trên các cấp Liên bang 1, 2 và 3. 

Những người được cấp chứng chỉ cơ bản đủ 
điều kiện để được cấp chứng chỉ trung gian 
(tương đương với cấp độ Liên bang cấp 4) bao 
gồm các kỹ năng như ném dây trong khi đứng 
trong nước hoặc kéo người bị thương bằng gậy 
hoặc quần áo. Giai đoạn cuối cùng là huy 
chương đồng, những ai vượt qua bước này có 
trở thành giáo viên tập huấn.

Kể từ năm 2011, Hiệp hội cứu hộ hoàng gia của 
Lesotho đã cấp khoảng 480 chứng chỉ, hầu hết 
trong số đó ở mức cơ bản. Học sinh đã được 
chứng nhận đến từ 48 trường học hoặc câu lạc 
bộ khác nhau. Tuy nhiên, rất khó thu thập được 
dữ liệu về tác động của khóa tập huấn vì không 
phải mọi trường hợp đuối nước hoặc cứu hộ 
thành công đều được báo cáo lại cho cảnh sát.
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6
Thiết lập và thực thi       
quy định an toàn sử dụng 
thuyền, bè và phà

Đảm bảo an toàn trong vận chuyển đường 
thủy cho các tàu lớn và nhỏ 11 đòi hỏi cả 
can thiệp về pháp lý và giáo dục, do đó 
phụ thuộc vào các sáng kiến thay đổi 
hành vi như việc tổ chức tập huấn cho 
cán bộ trên tàu, tạo ra một nền văn hóa an 
toàn và nâng cao nhận thức của cộng 
đồng. Các chuyên gia về an toàn xem quy 
định, thực thi và phát triển một nền văn 
hóa an toàn là biện pháp hữu hiệu nhất để 
cải thiện sự an toàn của các tàu lớn. Việc 
cải thiện an toàn trên các tàu nhỏ cũng vô 
cùng quan trọng.

11 Mặc dù không có định nghĩa nhất quán rằng thế nào là một con tàu nhỏ, hầu hết các khu 
vực pháp lý coi tàu nhỏ là loại có chiều dài từ 5-8m.
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Có rất ít nghiên cứu chặt chẽ nhằm hướng dẫn hoạt động trong 
phần này, mặc dù có bằng chứng về các quy định bắt buộc mặc 
áo phao, được chính phủ phê duyệt (áp dụng cho tàu thuyền nhỏ 
hơn là tàu lớn hoặc phà) đã thành công trong việc giảm tử vong 
do đuối nước (81 – 84). Việc thiếu nghiên cứu chặt chẽ làm giảm 
đi tầm quan trọng của việc đánh giá các biện pháp an toàn tàu, 
thuyền, bè nhằm bổ sung cho cơ sở bằng chứng. Phần này đề 
cập tới hai nội dung riêng biệt: các tàu lớn và tàu nhỏ.

Tàu lớn

Từ năm 2000 đến năm 2014, khoảng 23 000 người thiệt mạng vì 
tai nạn chìm phà trên toàn thế giới. Chín mươi bốn phần trăm số 
ca tử vong này xảy ra ở các nước đang phát triển, với gần 9000 
ca tử vong liên quan đến phà ở Nam và Đông Nam Á, và 6000 ở 
Đông và Tây Phi (85).

Thiết lập và thực thi các quy định an toàn tàu, 
phà

  Bước 1

Đánh giá tình huống
Một bản đánh giá (xem Đánh giá thực trạng) có thể bao gồm: số 
lượng người và tàu có nguy cơ rủi ro cao; số lượng các sự kiện 
đuối nước; và các vấn đề quản lý rủi ro an toàn được ghi nhận (ví 
dụ, áo phao không thể tiếp cận hoặc sử dụng cho mục đích khác 
trên thuyền). Hãy nhớ rằng các bộ ngành có thể chia sẻ trách 
nhiệm trong việc quy định về vận chuyển, cấp phép và triển khai.

  Bước 2

Tập huấn cho các cán bộ điều hành đạt tiêu chuẩn 
chuyên môn và có thẩm quyền
Một nghiên cứu phát hiện ra rằng lỗi của con người – ví dụ như 
các sai lầm gây ra bởi thuyền viên (hoặc hành khách) –  liên quan 
đến 85% tất cả các tai nạn phà quy mô lớn có thể xác định nguyên 
nhân (ví dụ: tình trạng quá tải, quy hoạch tuyến kém hoặc xếp 
hàng lộn xộn dẫn đến mất ổn định tàu) (85). Chính phủ có thể cải 
thiện điều này bằng các tập huấn và huấn luyện cho các cán bộ 
điều hành và thuyền viên, và thực thi đúng các quy định an toàn. 

Để giảm thiểu tác động do sai sót của hành khách thì chủ bến phà 
và cán bộ vận hành phải thiết lập văn hóa an toàn –  cam kết an 
toàn từ trên xuống dưới tương tự như ngành công nghiệp hàng 
không, tức là an toàn là việc của mỗi cá nhân (và hành khách 
được học cách sử dụng áo phao trên mỗi hành trình), và rút kinh 
nghiệm từ các tai nạn.

  

Xem trang 5
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Tập huấn là một cách hay để thực hiện việc này. Tập huấn về các 
hệ thống quản lý an toàn giúp đội ngũ thuyền viên quản lý được 
rủi ro, bao gồm các yếu tố con người và cơ học, thủy triều, dòng 
chảy và điều kiện thời tiết.

E-learning (sử dụng các thiết bị điện tử để tự học) bổ sung, hoặc 
có khả năng thay thế tập huấn đắt tiền và việc học tập tự chi trả là 
một cách hiệu quả để giúp những người vận hành phương tiện 
thủy tìm hiểu và được đánh giá về trình độ của họ.

E-learning hiệu quả nhất khi kết hợp với đào tạo trên tàu. Sở vận 
tải Bangladesh và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Bangladesh 
đã thử nghiệm thành công (không triển khai tiếp tục) một khóa học 
dựa trên CD vào năm 2006. Dựa trên kinh nghiệm này, Hiệp hội 
An toàn Phà Toàn cầu đang lên kế hoạch cho một khóa học trực 
tuyến bằng thiết bị di động để làm việc với một số đối tác ở các 
nước đang phát triển. 

  Bước 3

Cải thiện việc phát hiện và phổ biến thông tin về    
thời tiết
Thời tiết xấu đóng một vai trò trong hơn 50% tất cả các vụ tai nạn 
phà chết người trên toàn thế giới kể từ năm 2000 (85). Việc giảm 
số trường hợp tử vong có liên quan tới thời tiết xấu có thể được 
hưởng lợi từ kỹ thuật dự báo, giám sát và truyền thông đổi mới, 
sáng tạo và giá cả hợp lý, và được các đơn vị khai thác nhà nước 
và tư nhân ứng dụng.

Các kỹ thuật phát hiện và phổ biến thông tin thời tiết đã được cải 
thiện rõ rệt ở các nước có thu nhập cao, một số nước có mức thu 
nhập thấp và trung bình cũng có thể truy cập. Các công nghệ như 
màn hình thời tiết in 3D - năm thiết bị đầu tiên được lắp đặt ở 
Zambia (86) - hỗ trợ phát hiện thời tiết ở địa điểm hẻo lánh (87),12 

trong khi vệ tinh GOES - R của Đại dương và Khí quyển Quốc gia 
Hoa Kỳ được thiết lập để cung cấp cập nhật thường xuyên, với độ 
phân giải cao về điều kiện thời tiết và theo dõi sự kiện thời tiết 
nguy hiểm ở bán cầu tây. Các quốc gia trong khu vực phủ sóng sẽ 
có thể đăng ký nhận thông báo thời tiết khi vệ tinh được khởi chạy 
(vào năm 2016). Điều này thiết lập tiêu chuẩn cho các vệ tinh giám 
sát thời tiết chất lượng cao tiếp theo (88). Hệ thống cảnh báo thời 
tiết dựa trên SMS đã được thiết lập và sử dụng ở Bangladesh để 
phổ biến thông tin thời tiết quan trọng (89, 90).

Chủ sở hữu và đơn 
vị khai thác phà 
phải thiết lập văn 
hóa an toàn - cam 
kết an toàn từ trên 
xuống, từ dưới lên 
tương tự ngành 
công nghiệp hàng 
không, nơi an toàn 
là vấn đề của mỗi 
người.

12  Công nghệ này đã được xây dựng bởi Đại học Nghiên cứu Khí quyển tổng hợp, được tài 
trợ bởi Chương trình Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA).
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  Bước 4

Áp dụng các công nghệ và thúc đẩy tuân thủ các quy 
định về việc xếp hàng lên tàu đúng cách 
Tình trạng quá tải đã đóng góp khoảng 30% tổng số vụ thiệt mạng 
do tai nạn tàu từ năm 2000 đến năm 2014 (85). Trong một số 
trường hợp, các tàu có số giới hạn hành khách an toàn gấp hai 
hoặc ba lần so với quy định. Bản kê khai hành khách không đầy 
đủ (đôi khi được sử dụng để che giấu tình trạng quá tải) đã làm 
cho con số về tử vong không chính xác trong một số tai nạn. Việc 
đếm hành khách chính xác, trực tiếp (đối với các nước có mức thu 
nhập thấp và trung bình) hoặc công nghệ đếm đám đông có thể 
ngăn chặn tình trạng quá tải, và có khả năng làm giảm tai nạn. 

Người điều khiển phà nên/ có thể: 

 -  đưa ra các biện pháp đếm hành khách và thuyền phà phù hợp 
với quy mô và khuyến nghị của nhà sản xuất;

 -  có thể sử dụng vé điện tử (hành khách nhận vé qua điện thoại 
di động, thiết bị cầm tay) để đảm bảo có đủ tàu để chứa tất cả 
hành khách đã bán vé.

Chính phủ và chính quyền địa phương nên:

 -  xem xét trợ cấp cho các nhà khai thác phà ở các nước đang 
phát triển, những người gặp phải khó khăn tài chính (tình 
huống trở nên trầm trọng hơn bởi những quy định không liên 
quan tới kinh tế của chính phủ), do đó làm giảm động lực đối 
với việc giải quyết tình trạng quá tải; 

 - tiến hành kiểm tra tại chỗ để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc  
 của nhà sản xuất và nhà khai thác tàu.

  Bước 5

Đảm bảo tàu được sử dụng đúng mục đích
Nhiều tàu chở khách –  dù là cũ, được xây dựng tại địa phương 
hoặc tái sử dụng từ các quốc gia hoặc khu vực khác – không 
được kiểm tra bởi các cơ quan quản lý và thiếu bảo trì.

Chính phủ phải:

 -  thực hiện các quy trình kiểm tra và phê duyệt cơ bản để đảm 
bảo tàu phù hợp với khung pháp lý và quy ước của IMO (91) và 
thực thi mạnh mẽ các quy định về an toàn;

 - đảm bảo tuân thủ các quy trình như là một điều kiện đầu vào  
 cho các hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ phát triển, đặc biệt là khi   
 quyền được trao cho ngành vận tải biển;
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 - đảm bảo tuân thủ các quy trình như là một điều kiện đầu vào  
 cho các hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ phát triển, đặc biệt là khi   
 quyền được trao cho ngành vận tải biển;

 - đảm bảo rằng nhân viên phụ trách an toàn hoặc cảnh sát   
 đường thủy thực hiện kiểm tra an toàn tàu tại các điểm khởi hành.

Các cơ quan quốc tế và quốc gia và các hiệp hội nghề nghiệp nên:

 - khuyến khích thiết kế và sản xuất phà an toàn, giá cả hợp lý, thích  
    hợp bối cảnh;

 -  đảm bảo đầy đủ phao cứu sinh cho tất cả hành khách và thuyền 
viên, diễn tập kế hoạch an toàn để đảm bảo thuyền viên có thể 
quản lý trong trường hợp phải rời tàu. 

 - đảm bảo các thiết bị chữa cháy trên tàu/thuyền và huấn luyện  
 thuyền viên sử dụng.

Tình trạng quá tải đã 
góp phần vào 
khoảng 30% tổng số 
vụ tai nạn do phà gây 
ra trong giai đoạn 
2000 – 2014.



59

Tàu thuyền cỡ nhỏ

Rất ít người biết đến số lượng các ca tử vong liên quan đến các 
tàu nhỏ trên toàn thế giới vì rất ít dữ liệu được thu thập, các ca tử 
vong chủ yếu xảy ra trong nghề đánh cá và vận tải đường thủy ở 
các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Một đánh giá về hệ thống đăng ký tàu cỡ nhỏ cho các quốc đảo và 
vùng lãnh thổ Thái Bình Dương được thực hiện trong năm 2016 
cho thấy hành khách trên các tàu nhỏ dùng để đánh bắt cá hoặc 
vận chuyển liên đảo có nguy cơ đuối nước do sự rung lắc của tàu, 
thiếu thiết bị thông tin liên lạc, và các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. 
Tổng quan cho thấy, trong khi 7 trong số 14 quốc đảo và vùng 
lãnh thổ Thái Bình Dương đã ban hành một số hình thức đăng ký 
tàu nhỏ, thì cơ chế phối hợp, thiếu nguồn lực, đào tạo kém, mâu 
thuẫn trong việc định nghĩa tàu nhỏ và các rào cản tài chính đều 
ảnh hưởng đến thành công của việc đăng ký trong khu vực (92).

Các yếu tố nguy cơ ở tất cả các trường hợp tử vong do chèo 
thuyền ở các nước có thu nhập cao là việc không sử dụng phao 
cứu sinh, việc sử dụng rượu của người điều khiển tàu, hành 
khách, và thiếu thiết bị an toàn trên tàu (93, 94). Một số nước có 
thu nhập cao đã thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu chấn thương 
và tai nạn ở cấp quốc gia hoặc tiểu bang, và mỗi năm báo cáo số 
tử vong đường thủy và các yếu tố liên quan.

Thiết lập và thực thi các quy định vận chuyển 
bằng thuyền an toàn

  Bước 1

Đánh giá thực trạng
Là một phần của quá trình Đánh giá thực trạng (xem Đánh giá 
thực trạng), lưu ý rằng trách nhiệm pháp lý, cấp phép và thực thi 
quy định trong việc sử dụng tàu thuyền có thể là trách nhiệm của 
nhiều bộ hoặc ngành có thể hoàn toàn không được kiểm soát.

  Bước 2

Tập huấn cho các cán bộ vận hành chuyên môn và 
thẩm quyền

Các sai sót do con người gây ra nằm trong số năm yếu tố hàng 
đầu góp phần gây nên các vụ tai nạn đường thủy ở Mỹ trong năm 
2014 (95). Chính phủ có thể phòng ngừa nguyên nhân đuối nước 
bằng cách cải thiện quy trình tập huấn và huấn luyện cho người 
điều khiển phương tiện và thuyền viên, và thực thi mạnh mẽ các 
quy định an toàn. Tập huấn là một yếu tố nhằm cải thiện tính an 
toàn (xem ví dụ trong Hộp 7), giúp ngư dân và người điều khiển 
thuyền nhỏ quản lý được rủi ro, bao gồm các yếu tố con người và 
cơ học, thủy triều, dòng chảy và điều kiện thời tiết. Các biện pháp 

Chính phủ có thể 
ngăn chặn nguyên 
nhân gây đuối 
nước do lỗi của 
con người bằng 
cách cải thiện quy 
trình tập huấn và 
huấn luyện người 
điều khiển, và thực 
thi mạnh mẽ các 
quy định an toàn.

Xem trang 5
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bao gồm:

 - Chương trình cấp giấy phép hành nghề - tàu thuyền (kiểm tra  
 kiến thức và thực tế bao gồm cả việc thu hồi giấy phép);

 - Quy định - các quy định hoạt động của tàu an toàn, bao gồm   
 việc chứa sẵn các thiết bị an toàn thích hợp cho loại tàu và   
 đường thủy - ví dụ đèn pin, phao, xô và dây buộc, phao cứu   
 sinh, đèn hiệu cứu nạn, pháo sáng, radio trên biển vv;

 - Thực thi - kiểm tra tại chỗ giấy phép hoạt động.

  Bước 3

Hạn chế sử dụng rượu, bia và chất kích thích đối với 
ngườI điều khiển thuyền nhỏ
Hạn chế hoặc loại bỏ rượu bia và ma túy đối với thuyền viên giúp 
giải quyết một yếu tố hiểm họa gây nên đuối nước. Việc này có 
thể được thực hiện thông qua:

 - Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng xung quanh việc  
 đuối nước và phòng ngừa, và giáo dục thuyền viên về các quy  
 định hiện hành (xem Tăng cường nhận thức công chúng);

 - Các quy định hạn chế hoặc cấm sử dụng rượu bia và ma túy  
 trong môi trường thể thao dưới nước và nghề cá;

 -  Thực thi pháp luật thông qua kiểm tra hơi thở ngẫu nhiên tại 
các điểm khởi hành và điều chỉnh các quy định của địa phương 
trong việc cấm sử dụng rượu bia trong các lĩnh vực thể thao 
dưới nước và nghề cá (96).

Hộp 7: Các chương trình đào tạo tại Úc, Canada,USA

Nhiều khu vực pháp lý trong các nước có mức thu nhập cao như Úc, 
Canada và Mỹ đã giới thiệu các chương trình cấp phép khai thác 
thuyền phục vụ giải trí. Đây là một nỗ lực để cải thiện kiến thức cơ bản 
của người điều khiển tàu và hiểu biết về các quy tắc và các yêu cầu an 
toàn của việc vận hành tàu thuyền có động cơ nhỏ, và những việc cần 
làm trong trường hợp khẩn cấp. Trong hầu hết các khu vực pháp lý này, 
thuyền viên được yêu cầu phải vượt qua bài kiểm tra kiến thức an toàn 
trên thuyền vào cuối khóa đào tạo. Một số khu vực pháp lý còn cung 
cấp các khóa học trực tuyến.

Tiểu bang Tây Úc là một trong số ít các khu vực pháp lý yêu cầu các 
hoa tiêu vượt qua một bài tập thử nghiệm thực tế về lái tàu thuyền 
nhằm chứng minh năng lực bằng một loạt các kỹ năng thực hành khi 
vận hành tàu trong một chuyến đi kéo dài 1 giờ. Không có các đánh giá 
được công bố về tính hiệu quả của các chương trình cấp giấy phép, và 
nếu có thì chỉ dựa trên các quy định cũ.

Xem trang 75
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  Bước 4

Thúc đẩy quy định về xếp hàng trên tàu thuyền
Một nghiên cứu gần đây ở Uganda cho thấy việc xếp hàng không 
đúng cách/hoặc quá tải là một trong ba yếu tố chính được nhắc 
đến liên quan đến việc chìm tàu và đuối nước (97). Các biện pháp 
để giảm rủi ro quá tải bao gồm:

 - Tập huấn cho người điều khiển về chở khách an toàn và ổn   
 định tàu;

 -  Xây dựng các quy tắc về xếp hàng an toàn và trọng tải tối đa 
của tàu (dựa trên khuyến nghị của nhà sản xuất);

 -  Kiểm tra tại chỗ tuân thủ các nguyên tắc của nhà sản xuất và 
người điều khiển.

  Bước 5

Đảm bảo sử dụng tàu đúng mục đích
Chính phủ phải xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn an toàn trong 
sản xuất tàu nhỏ (bao gồm các biện pháp cải thiện độ nổi và độ ổn 
định), tăng cường bảo trì tàu thường xuyên và kiểm tra trước các 
lịch trình. Các biện pháp bao gồm:

 -  tập huấn cho người điều khiển vấn đề bảo dưỡng tàu, thực 
hiện kiểm tra trước chuyến đi và nhiệm vụ bảo trì;

 -  xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn an toàn sản xuất các tàu 
nhỏ bao gồm các biện pháp cải thiện độ nổi và độ ổn định;

 - kiểm tra an toàn tàu tại các điểm hạ thủy.

  Bước 6

Cải thiện việc dự báo và truyền thông các thông tin 
thời tiết
Một biện pháp quan trọng để ngăn chặn vấn nạn đuối nước là hạn 
chế hoạt động của tàu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm và trang 
bị cho tàu các thiết bị ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi đột 
ngột bao gồm:

 -  phát triển hệ thống cảnh báo thời tiết để thông báo cho người 
điều khiển tàu thông tin thời tiết địa phương và những thay đổi 
bất ngờ;

 - tăng cường thông tin tiếp cận đến người điều khiển và hành   
 khách.

Các nghiên cứu 
gần đây chỉ ra rằng 
mặc áo phao làm 
giảm một nửa tỉ lệ 
đuối nước ở các 
đất nước phát triển.
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  Bước 7

Quy định và thi hành việc mặc áo phao bắt buộc ở các 
nước có thu nhập cao và khuyến khích, hỗ trợ mở 
rộng việc sử dụng áo phao ở địa phương có thu nhập 
thấp và trung bình
Các nghiên cứu gần đây ước tính rằng mặc áo phao giúp giảm 
một nửa số ca đuối nước ở các nước có thu nhập cao (98, 99) 
(các nghiên cứu tương tự chưa được tiến hành ở các nước có 
mức thu nhập và trung bình). Các chiến dịch giáo dục tăng cường 
sử dụng áo phao đã tạo ra những hiệu ứng ngắn. Tuy nhiên các 
quy định bắt buộc mặc áo phao kết hợp với giáo dục và thực thi 
an toàn tàu thuyền dẫn đến sự tăng trưởng lớn và bền vững trong 
việc sử dụng áo phao cho cả trẻ em và người lớn khi ngồi trên 
thuyền nhỏ (100, 101).

Khi xây dựng các biện pháp can thiệp nhằm đẩy mạnh việc mặc 
áo phao, cũng cần quan tâm và giải quyết các rào cản đối với việc 
sử dụng chúng. Ví dụ, chi phí áo phao được chấp thuận là rào cản 
chính trong các cộng đồng nghèo sống gần sông nước ở các quốc 
gia có thu nhập cao, ngư dân và người dân nói chung sử dụng tàu 
thuyền nhỏ để vận chuyển ở các nước có thu nhập thấp và trung 
bình (97). Các giải pháp khả thi như trợ cấp áo phao, chương 
trình cho mượn áo phao và chương trình phân phối áo phao miễn 
phí. Thiết kế và đổi mới công nghệ cũng giúp làm tăng sự thoải 
mái và dễ sử dụng của áo phao (102, 103). Các thiết kế chi phí 
thấp, được sản xuất tại địa phương cũng đã được thử nghiệm ở 
một số cộng đồng.

Yếu tố văn hóa xã hội trong các nước có thu nhập cao là một 
phần của việc hạn chế sử dụng áo phao hoặc sử dụng không 
đúng cách ví dụ như thiếu nhận thức về nguy cơ đuối nước (đặc 
biệt là trong điều kiện bình ổn), cảm thấy mặc áo phao không thoải 
mái và không hấp dẫn (104),định kiến rằng mặc áo phao tức là 
thiếu kinh nghiệm hoặc khả năng bơi lội kém (104). Những yếu tố 
này có thể được giải quyết thông qua giáo dục (xem Dạy trẻ em 
trong độ tuổi đi học và an toàn nước).  Xem trang 30
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Bài học điển hình 
Các quy định bắt buộc trong việc 
mặc áo phao giảm đuối nước, 
Victoria, Úc

Quy định bắt buộc mặc áo phao được thông qua 
ở Victoria, Úc, năm 2005 đã làm giảm đáng kể 
số ca tử vong chết người (98), với 59 ca đuối 
nước 6 năm trước khi có can thiệp (1998 đến 
2004) 5 năm giai đoạn sau can thiệp chỉ có 16 
ca (2005 đến 2010).

Yếu tố chính tạo tiền đề cho các quy định này là 
từ khuyến cáo của Tòa Pháp y vào năm 2003 
rằng công ty Marine Safety Victoria (MSV) ủy 
quyền mặc áo phao cho tất cả hành khách mọi 
lúc. Nghiên cứu về những ca đuối nước (chủ 
yếu liên quan tới tàu dưới 6 m) trong khu vực 
không có sẵn phao cứu sinh hoặc phao không 
thể sử dụng (85).

 

MSV đã bước vào giai đoạn giáo dục và tư vấn 
2 năm với các nhóm ngành chính, đơn vị điều 
hành tàu thuyền, các tổ chức về thể thao dưới 
nước, và cộng đồng để thương lượng các thông 
số của quy định về mặc áo phao. Các quy định 
được đề xuất đã được sửa đổi (ví dụ, việc bắt 
buộc mặc áo phao ở tàu dài 6m đã giảm xuống 
còn 4.8m) để đáp ứng những lời chỉ trích và xây 
dựng chính sách, các bên liên quan và hỗ trợ 
cộng đồng.
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Tìm kiếm và cứu hộ liên quan đến tàu với mọi 
kích cỡ

Khả năng tìm kiếm và cứu nạn (SAR) được cải thiện giúp làm 
giảm các ca tử vong liên quan đến các tàu lớn và nhỏ. Liên đoàn 
cứu trợ hàng hải quốc tế (IMRF) tìm cách cải thiện khả năng SAR 
trên toàn thế giới, và đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ sau:

 - Cung cấp đào tạo và trang bị đầy đủ, ví dụ các thiết bị cảnh báo  
 khẩn cấp đáng tin cậy và thiết bị cứu sinh cơ bản;

 - Phương tiện liên lạc đầy đủ, để các cảnh báo khẩn cấp có thể  
 được nhận và các cơ sở SAR được giao nhiệm vụ và điều   
 phối;

 - Cung cấp khả năng SAR cho các trường hợp khẩn cấp ở mức 
trung bình - loại hình dịch vụ đang thiếu ở nhiều nơi trên thế giới;

 -  Theo IMO định nghĩa, khả năng cứu hộ quy mô lớn đòi hỏi phải 
có kế hoạch đặc biệt được chuẩn bị bởi các cơ quan có liên 
quan.

IMRF cung cấp tài nguyên để giúp giải quyết những mối quan tâm 
này (xem www.international-maritime-rescue.org để biết thêm 
thông tin), và Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không quốc tế 
(IAMSAR) do IMO và Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế xuất 
bản cũng là một tài nguyên hữu ích.

Các biện pháp để đạt được khả năng SAR được cải thiện bao 
gồm:

 - Việc lập kế hoạch và phân chia nguồn lực (tại địa phương 
và quốc gia) cần bao gồm việc xác định các nguồn SAR sẵn có, 
bao gồm các hệ thống điều phối và truyền thông, và dựa trên đánh 
giá rủi ro âm thanh, cần xác định nguồn lực bổ sung nào cần tìm 
và cứu người bị nạn.

 -  Nhận thức và hành động của công chúng để xác định các 
nhóm nguy cơ tại địa phương và phát triển các chiến lược cung 
cấp thiết bị giáo dục, quy định và an toàn và khẩn cấp hiệu quả.

 -  Sự hợp tác đa ngành là điều cần thiết trong đáp ứng khẩn cấp 
hàng hải, đặc biệt là trong các hoạt động cứu hộ hàng loạt: một 
ủy ban SAR quốc gia được khuyến nghị (xem sách hướng dẫn 
IAMSAR).

 -  Giám sát và đánh giá/ nghiên cứu là bước cần thiết định 
lượng số lượng sinh mạng bị mất trên biển mỗi năm; xác định 
các khu vực có nguy cơ cao về mặt địa lý và theo lĩnh vực hoạt 
động; và phân tích hiệu quả của các chiến lược đáp ứng.

Khả năng tìm kiếm 
cứu nạn (SAR) giúp 
làm giảm các ca tử 
vong do đuối nước.
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1
Khuyến khích phối 
hợp đa ngành
Trang 67

Phần 3

Các chiến lược 
hỗ trợ can thiệp 
phòng chống 
đuối nước
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2
Tăng cường nhận 
thức của nhân 
dân về đuối nước 
thông qua công 
tác truyền thông 
có chiến lược 
Trang 75 3

Thiết lập kế hoạch 
an toàn đường 
thủy quốc gia 
(kế hoạch phòng 
chống đuối nước)
Trang 81

4
Nghiên cứu: phòng chống 
đuối nước thông qua việc 
thu thập dữ liệu và nghiên 
cứu bài bản 
Trang 89
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1
Thúc đẩy phối hợp đa 
ngành

Hợp tác đa ngành nghĩa là phối hợp với 
các bên quan tâm nhằm đạt mục tiêu. 
Mặc dù không phải tất cả các bên đều coi 
can thiệp phòng chống đuối nước là mục 
tiêu chính của họ, nhưng các chương 
trình nghị sự và hoạt động của họ vẫn có 
thể gắn kết và giúp giảm tử vong do đuối 
nước. Theo đó, các can thiệp phòng 
chống đuối nước cũng có thể giúp các 
bên đạt được mục tiêu của họ. 
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Lợi ích của hợp tác đa ngành

Hầu hết các nước thiếu cơ sở hạ tầng để phục vụ nỗ lực phòng 
chống đuối nước. Trái lại, với an toàn đường bộ, trong đó (ở một số 
nước) các bộ chuyên ngành và cơ quan chính phủ có trách nhiệm 
được quy định rõ. Việc thiếu một cơ quan có trách nhiệm như vậy, 
cho đến nay phần nào giải thích một phần hạn chế về công tác 
phòng chống đuối nước ở nhiều quốc gia, nhưng cũng cho thấy rằng 
sự hợp tác đa ngành là một chiến lược tiến bộ.

Hợp tác đa ngành có thể gắn kết hay tích hợp nhiều khía cạnh của  
hoạt động phòng chống đuối nước với chức năng nhiệm vụ và trách 
nhiệm được giao của các bộ ngành mà không làm giảm đi tính chất 
quan trọng của sự hợp tác này. Ở cấp quốc gia, cách tiếp cận “toàn 
chính phủ” bao gồm tất cả các ngành quan trọng trong kế hoạch 
chiến lược và kế hoạch hành động (xem Lập kế hoạch an toàn nước 
quốc gia) và theo dõi tiến độ và trách nhiệm của quá trình thực hiện. 
Hợp tác tương tự có thể cần phải được nhân rộng ở cấp địa phương 
hoặc khu vực để đạt được nỗ lực phối hợp và mang lại các biện 
pháp can thiệp địa phương thành công để mở rộng quy mô sau đánh 
giá.

Ai cần tham gia

Hợp tác đa ngành cần chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, y tế, 
các nhà nghiên cứu, phương tiện truyền thông, các nhóm ngành 
công nghiệp và xã hội dân sự tham gia phục vụ cho công tác phòng 
chống đuối nước hiệu quả ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia. 
Có thể sử dụng một ma trận để làm rõ vai trò của các lĩnh vực liên 
quan tới vấn đề đuối nước (xem Bảng 3). Ma trận này có thể được 
xây dựng cho các hoạt động ở tất cả các cấp, đi kèm các chỉ số rõ 
ràng mà công tác đa ngành đang mong muốn đạt được. 

Cơ hội cho hợp tác đa ngành
Khi chương trình hoạt động của các ngành có sự giao thoa, sẽ có 
khả năng cho sự hợp tác đa ngành về phòng chống đuối nước - ví 
dụ:

 - Có sự liên quan tới các vấn đề đuối nước cụ thể như an toàn  
 hàng hải, quản lý rủi ro lũ lụt, chăm sóc y tế ở các khu vực   
 nghèo nàn hoặc cung cấp nước sạch và vệ sinh;

 - Sau khi ban hành các khuôn khổ quốc tế, ví dụ như Mục tiêu   
 Phát triển Bền vững (SDGs), hoặc trong quá trình xây dựng các  
 chiến lược hoặc kế hoạch an toàn trong môi trường nước cấp  
 quốc gia;

 -  Trong các hoạt động ứng phó thiên tai (lũ lụt, sóng thần, thảm họa 
hàng hải lớn), hoặc sau các ca đuối nước nghiêm trọng;

 -  Việc công bố các báo cáo chính thức thanh tra các ngành như y 
tế, hàng hải, an toàn và bảo mật quốc gia.

Xem trang 81

Xem trang 74
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Hợp tác theo định hướng vấn đề
Trong lúc các ban ngành của chính phủ có thể phối hợp, hỗ trợ, tài 
trợ và giám sát các nỗ lực phòng chống đuối nước, hợp tác theo 
định hướng vấn đề cụ thể sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các can 
thiệp trong hướng dẫn này (như tàu thuyền, chăm sóc y tế, kỹ 
năng bơi lội, cứu hộ và hồi sức, rào cản và lũ lụt) và sẽ thu hút 
được sự tham gia của nhiều tổ chức phi chính phủ (xem Bảng 3). 

Một ví dụ khác là sự xen kẽ là chương trình nước sạch và vệ sinh 
nhằm tăng số người trên thế giới có nước sạch để uống từ các 
nguồn không ô nhiễm. Sử dụng nước uống sạch tránh xa nguồn ô 
nhiễm giảm thiểu được khả năng bị đuối nước hơn so với việc sử 
dụng nước mặt hoặc nước giếng. Tương tự như vậy, kiểm soát 
các bệnh do nước gây ra bằng cách cải thiện thoát nước hoặc lấp 
rãnh, hố hoặc ao hồ không được sử dụng cũng giúp làm giảm 
nguy cơ bị đuối nước.

Khung hợp tác quốc tế
Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 9 nhấn mạnh việc “xây 
dựng cơ sở hạ tầng chống chịu, thúc đẩy công nghiệp hóa và 
sang tạo bền vững “, và SDG 6, Mục tiêu 6.1, “đến năm 2030, tất 
cả mọi người đều có thể tiếp cận và mua nước sạch một cách 
công bằng”; việc này giúp mang lại lợi ích cho hợp tác đa ngành 
xung quanh lĩnh vực phòng chống đuối nước vì nguồn cung cấp 
nước uống an toàn, không chỉ giúp cải thiện sức khỏe và vệ sinh 
mà còn loại bỏ việc thu gom nước từ những nơi có nguy cơ đuối 
nước cao như sông, suối và giếng. Tương tự như vậy, nước máy 
được dẫn trực tiếp đến nhà giúp loại bỏ nhu cầu lưu trữ nước 
trong xô và các thùng lớn – các địa điểm chung rủi ro cao gây chết 
đuổi đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ngoài ra, xây dựng cơ sở hạ 
tầng chống chịu cũng giúp ngăn chặn lũ lụt.

Thảm họa và các ứng phó dựa vào thời gian

Hoạt động ứng phó nhanh, thường xuyên trong nước và quốc tế 
từ nhiều lĩnh vực được yêu cầu nhằm cung cấp cứu trợ và giảm 
thiểu tác hại sau các thảm họa về nước như lũ lụt và sóng thần. 
Những thảm họa liên quan đến nước gần như ngay lập tức có thể 
gây tử vong. Nếu có cảnh báo sớm, nhận thức cao, khả năng tự 
cứu hộ cứu nạn và chuẩn bị các kỹ năng ứng phó của cộng đồng 
trước thảm họagiúp làm giảm nguy cơ cao các ca đuối nước. 
Chiến lược phòng ngừa thứ cấp thường kém hiệu quả và nhiều 
thách thức hơn.

Một lĩnh vực khác là việc thông tin đáp ứng các yêu cầu truyền 
thông. Việc cung cấp kịp thời các dữ liệu đuối nước có liên quan 
là cơ hội để đưa thông tin về việc phòng chống đuối nước lên 
truyền thông sau một sự kiện đuối nước.

  

Kiểm soát các bệnh 
lây truyền qua 
đường nước bằng 
cách thúc đẩy 
chiến dịch thoát 
nước hoặc lấp 
mương, hố hoặc ao 
không sử dụng 
giúp làm giảm nguy 
cơ tử vong do đuối 
nước.

Xem trang 74
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Thực hiện hợp tác đa ngành trong công tác 
phòng chống đuối nước

Việc thiết lập hợp tác đa ngành và tiến hành đánh giá nhu cầu cho 
các can thiệp đòi hỏi một quy trình lồng ghép, và sẽ rất có ích khi 
có sự tham gia rộng rãi của các đối tác chính. Đề xuất như sau:

  Bước 1

Xác định và hợp tác với các bên liên quan
Công tác phòng chống đuối nước thường không được đề cập đến 
trong các chương trình dự kiến của chính phủ. Cân nhắc tới việc 
tạo ra một ma trận các đối tác tiềm năng có quyền sở hữu hoặc tổ 
chức vấn đề và/hoặc giải pháp và xác định các vấn đề chung, các 
chương trình, lợi ích chung và lợi ích tiềm năng (xem Bảng 3 và 
Đánh giá thực trạng). Kết nối và mời cộng tác các tổ chức tiềm 
năng, các quan chức chính phủ, các cá nhân và mạng lưới xã hội 
dân sự. Yêu cầu chủ thể tham gia đưa ra mức độ trách nhiệm 
trong việc ra quyết định, hành vi và kiến thức phù hợp.  

  Bước 2

 Xác định hoặc tạo ra cơ hội hợp tác
Xác định, tạo lập hoặc thúc đẩy cơ hội cộng tác. Chuẩn bị kế 
hoạch thực hiện các can thiệp phòng ngừa đuối nước dựa trên 
bằng chứng để có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội nếu có sự 
trùng lặp với nội dung trong chương trình, hoặc khi có sự nâng 
cao nhận thức trong công chúng về vấn đề đuối nước (ví dụ: khi 
thảm họa đuối nước xảy ra hoặc khi công bố dữ liệu về tỷ lệ đuối 
nước).

  Bước 3

Xác định khung, mục tiêu, ban lãnh đạo và vai trò
Đảm bảo khuôn khổ phù hợp với các chính sách, khung làm việc 
và cơ sở hạ tầng hiện có nhằm giải quyết vấn đề đã chọn hoặc 
các giải pháp tiềm năng. Xác định người lãnh đạo thích hợp hoặc 
“điển hình tiên tiến” trong phòng chống đuối nước để tổ chức một 
cuộc họp dự thảo và mời những người tham dự. Ra quyết định 
xem cơ quan nào sẽ là lãnh đạo và chịu trách nhiệm về các can 
thiệp. 

Xem trang 74 và trang 5
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  Bước 4Establish sustainability

Thiết lập tính bền vững
Tích hợp công tác phòng chống đuối nước vào chính sách, trong 
các mô tả công việc, các chỉ số hoạt động chính và các luồng tài 
trợ liên tục của các ngành có liên quan.

  Bước 5

Xây dựng điều khoản tham chiếu
Xác định các phương pháp tiếp cận rộng rãi để đạt được mục tiêu 
và thiết lập mục tiêu giảm tỷ lệ đuối nước (bao gồm các biện pháp 
trung gian như mặc áo phao trên thuyền nhỏ; hoặc trẻ em tiểu học 
được học kỹ năng bơi và tập huấn về an toàn trong môi trường 
nước).

  Bước 6

Đảm bảo các nguồn tài nguyên phù hợp
Thu hút các bên liên quan có nguồn lực và tầm ảnh hưởng để tối 
đa hóa tác động của công tác phòng chống đuối nước, chẳng hạn 
như các cơ quan chính phủ, các “điển hình tiên tiến”, các phương 
tiện truyền thông và các ngành liên quan khác, và đảm bảo nhận 
được sự hỗ trợ từ các đối tác khác. Việc này sẽ có nhiều khả năng 
thành công khi quy mô của vấn đề và chi phí xã hội và kinh tế có 
thể mô tả được (xem Đánh giá thực trạng), cùng với các giải pháp 
dựa trên bằng chứng (xem Nghiên cứu).

  Bước 7

Xây dựng môi trường nhằm thúc đẩy can thiệp thành 
công
Đảm bảo rằng các biện pháp can thiệp được đánh giá một cách 
chặt chẽ và kết quả được công bố trong bất cứ tài liệu liên quan 
nào nếu có thể (xem Nghiên cứu) là một chiến lược quan trọng để 
thúc đẩy mở rộng các can thiệp phòng chống đuối nước. Ngoài 
các nghiên cứu được bình duyệt, các báo cáo cho chính phủ và 
giới truyền thông, và vận động chính sách (bao gồm cả các chiến 
dịch thay đổi hành vi trên các phương tiện khác nhau, xem Tăng 
cường nhận thức cộng đồng) có thể được sử dụng giúp mở rộng 
quy mô của các can thiệp hiệu quả. Các khía cạnh chiến lược 
nhằm tập trung ngăn chặn tình trạng ngập lụt trong chương trình 
nghị sự của chính phủ bao gồm các bằng chứng về hiệu quả chi 
phí (dựa trên dữ liệu minh họa cho gánh nặng gây ra bởi vấn đề 
đuối nước), tính bền vững của các can thiệp và định hướng tăng 
quy mô (xem nghiên cứu điển hình, trang 76).  

Xem trang 89

Xem trang 5

Xem trang 89

Xem trang 75
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  Bước 8

Đóng góp cho sự phát triển chính sách quốc tế
Công tác hợp tác nên thảo luận và phát triển thông điệp mạnh mẽ 
và gắn kết (xem Tăng cường nhận thức của công chúng) và sử 
dụng thông tin này để thông báo cho các cơ quan quốc tế và các 
nhà tài trợ về quy mô và chi phí kinh tế xã hội cho vấn đề đuối 
nước. Những nỗ lực hợp tác lớn hơn nên tìm kiếm sự tích hợp 
công tác phòng chống đuối nước vào chương trình nghị sự của 
các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và 
các nhà tài trợ. Để có hiệu quả, trước tiên cần lên tiếng ở cấp 
quốc gia (dựa trên dữ liệu về gánh nặng đuối nước của quốc gia) 
các ưu tiên nội địa có bao gồm cả vấn đề đuối nước trong thảo 
luận với các cơ quan quốc tế.

  Bước 9

Giám sát và đánh giá
Xem xét tính hiệu quả của quá trình cộng tác dựa trên các điều 
khoản tham chiếu và ra quyết định xem cơ quan nào, thiết kế 
nghiên cứu và dữ liệu cơ sở nào cần thiết cho việc đánh giá can 
thiệp.

Xem trang 75
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Bài học điển hình 
Chương trình liên quan đến bơi lội 
thành công (miễn phí) được mở 
rộng cho tất cả trẻ em ở Úc

Năm 1906, tại tiểu bang Victoria, Úc, Hội Bảo vệ 
tính mạng con người Hoàng gia được thành lập 
đã liên tục ứng phó với tỷ lệ đuối nước cao bằng 
cách dạy cho trẻ các bài học về bơi lội. Các câu 
lạc bộ bơi cho trẻ và các chương trình học bơi 
bắt đầu xuất hiện, năm 1910, Bộ Giáo dục đã 
đóng góp một cách có hệ thống và tiến bộ hơn 
trước đó rất nhiều.

Hai “điển hình tiên tiến” quan trọng đã thúc đẩy 
tiến bộ trong nhiều thập kỷ - một giáo viên nhiệt 
huyết đã dạy bơi cho các giáo viên khác và 
những người này sẽ trực tiếp dạy bơi cho bọn trẻ 
(một chương trình đã đạt được 5000 giáo viên 
dạy bơi được công nhận vào giữa những năm 
1950), và một vận động viên bơi lội Olympic cao 
cấp.

Thế vận hội Olympic năm 1956 đã thúc đẩy 
nhiều động lực mới. Chính quyền địa phương, 
Bộ Giáo dục, Hiệp hội cứu hộ, tình nguyện viên 
và báo Herald cộng tác trong chiến dịch Herald 
Learn to Swim, dạy cho hơn 80 000 trẻ em bơi 

hàng từ năm 1961 (và đến năm 1963 đã có tổng 
cộng 1 triệu trẻ).

Lợi ích của việc kết hợp dạy bơi, xây dựng các 
bể bơi cộng đồng và nâng cao nhận thức cộng 
đồng nhằm hướng tới giảm hiện tượng đuối 
nước một cách đáng kể. Trong suốt 60 năm tiến 
hành sự can thiệp này, cộng thêm nhiều yếu tố 
khác nữa, tỷ lệ đuối nước ở trẻ em tiểu bang 
Victoria từ 5 –14 tuổi giảm từ 18,7/100 000 
xuống 3,7/100.000 đối với bé trai và 2,6 /100 000 
xuống còn 1,7 /100.000 đối với bé gái.

Ngày nay, do là giai đoạn đầu của việc thực hiện 
công tác phòng chống đuối nước trên toàn cầu 
nên có rất ít trường hợpthành công trong việc 
mở rộng các can thiệp hiệu quả, đặc biệt là 
những can thiệp liên quan đến thay đổi hành vi 
và cách tổ chức. Nghiên cứu điển hình này 
chứng minh nhiều điểm quan trọng về sự hợp 
tác đa ngành khi thực hiện. Và cũng chứng minh 
rằng, giống như nhiều tiến bộ y tế công cộng, 
việc mở rộng quy mô sẽ mất vài thập kỷ. Tuy 
nhiên, quá trình này có thể sẽ kéo dài hơn, đặc 
biệt với kiến thức hiện tại, ở các nước có mức 
thu nhập thấp và trung bình, nơi mà tỷ lệ đuối 
nước vẫn rất cao (105).
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2
Nâng cao nhận thức cho 
cộng đồng về tình trạng 
đuối nước thông qua 
truyền thông có chiến lược

Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng 
và thay đổi hành vi rất quan trọng nếu các 
biện pháp phòng chống đuối nước được 
tiến hành và thành công. Thực tế, ở nhiều 
nơi, mọi người thậm chí không nhận thức 
được rằng đuối nước là một vấn đề lớn. 
Do đó, truyền thông có chiến lược cần 
được lồng ghép vào giai đoạn lập kế 
hoạch của tất cả các can thiệp.
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Lợi ích của truyền thông có chiến lược trong 
việc nâng cao nhận thức về đuối nước

Truyền thông có chiến lược bao gồm các chiến dịch nâng cao 
nhận thức cộng đồng nhằm hướng đến cộng đồng dân cư và 
những người hoạch định chính sách và chiến dịch thay đổi hành 
vi cũng hướng tới các cộng đồng hoặc nhóm nguy cơ cụ thể. 
Những chiến lược này sẽ giúp các nỗ lực phòng chống tình trạng 
đuối nước được tham gia vào một loạt các bên liên quan và đạt 
được mục tiêu của họ, cùng với đó thúc đẩy các chính sách mới; 
thực thi các quy định; thực hiện các biện pháp cụ thể; và đảm bảo 
sự tín nhiệm của cộng đồng và sử dụng các nguồn lực phòng 
chống đuối nước mới (đặc biệt là những người bảo vệ trẻ em).

Tăng cường nhận thức cộng đồng bằng cách 
sử dụng truyền thông có chiến lược

Sáu can thiệp phòng chống đuối nước được nêu trong hướng dẫn 
này rất đa dạng nhưng có điểm tương đồng: tất cả đều được thực 
hiện bởi các bên liên quan ở các cấp khác nhau (quốc gia và địa 
phương) và tất cả đều mong muốn truyền thông thay đổi hành vi ở 
cấp cộng đồng. Nhiều người trong số đó sẽ yêu cầu các chiến 
dịch nâng cao nhận thức cộng đồng trong tất cả cộng đồng dân 
cư nói chung. Tất cả các chiến dịch - cho dù nâng cao nhận thức 
hay thay đổi hành vi – đều cần bao gồm những bước này (106).

  Bước 1

Đánh giá tiềm năng truyền thông chiến lược
Truyền thông chiến lược hiệu quả phụ thuộc vào sự hiểu biết, tín 
ngưỡng và lý do của hành vi, dựa trên các yếu tố như kiến thức 
và nhận thức hiện có, môi trường địa phương, tiêu chuẩn xã hội, 
nhận thức về rủi ro và niềm tin về quyền lực (hoặc thiếu quyền 
lực). Hành vi cũng là sản phẩm của sự lựa chọn về chi phí, lợi ích 
và rào cản - cho dù các rào cản này nội bộ hay bên ngoài, hữu 
hình hoặc vô hình, tiền tệ hoặc phi tiền tệ (107).

Đây có thể coi là bước đầu tiên, sử dụng các công cụ như thảo 
luận nhóm, kiến thức - thái độ - thực hành (KAP). Các câu hỏi ví 
dụ khi những công cụ này bao gồm: Mọi người biết và tin những 
gì về vấn đề đuối nước? Bố mẹ tin tưởng ai, và những người đó 
có thể chia sẻ thông tin về việc đuối nước không? Tại sao dịch vụ 
chăm sóc ban ngày được chấp nhận ở một số cộng đồng nhưng 
không được chấp nhận tại một số cộng đồng? Loại thông tin nào 
là cần thiết, khi nào, ở đâu và tại sao? Hành động mà cộng đồng 
đã thực hiện trong quá khứ thường có thể cung cấp một số thông 
tin khởi đầu.

Truyền thông có 
chiến lược hiệu 
quả phụ thuộc vào 
sự hiểu biết của 
mọi người về niềm 
tin và hành vi của 
họ.
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  Bước 2

 Xác định đối tượng đích
Xác định đối tượng đích và thu hẹp phạm vi cụ thể vào nhóm rủi 
ro (như cha mẹ của trẻ nhỏ hoặc nhóm dân số có tỷ lệ đuối nước 
cao hơn) là chìa khóa cho chiến lược truyền thông hiệu quả.

  Bước 3

Xác định chiến lược
Đánh giá thực trạng trong bước 1 sẽ thông báo về việc lựa chọn 
các thông điệp, phương tiện và kênh. Có rất nhiều phương thức 
nhằm tạo ra các thông điệp thay đổi hành vi: ví dụ, các thông điệp 
có thể tập trung vào việc trình bày lợi ích của hành vi mong muốn 
hoặc các hậu quả tiêu cực của hành vi gây ra vấn đề. Các chiến 
dịch thay đổi hành vi cần được cưỡng chế thực thi, ví dụ như về 
quy định tàu nhỏ, hàng rào bể bơi, v.v ....

Thông điệp phải 
dựa trên thông tin 
chi tiết được thu 
thập trong giai 
đoạn nghiên cứu 
và tham khảo kiến 
thức và tôn giáo 
của đối tượng đích. 
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  Bước 4

Xây dựng tài liệu và các thông điệp liên quan đến đối 
tượng đích
Thông điệp phải dựa trên thông tin chi tiết được thu thập trong giai 
đoạn nghiên cứu và tham khảo kiến thức và tín ngưỡng hiện có 
của đối tượng đích. Tương tự như vậy, việc lựa chọn các tài liệu 
được sử dụng để phổ biến các thông điệp phải phản ánh sở thích 
và thói quen của đối tượng đích. Một chiến dịch có thể có đối 
tượng đích và các bên liên quan khác nhau, và do đó yêu cầu các 
thông điệp và nền tảng truyền thông khác nhau. Các thông điệp và 
tài liệu cần được kiểm tra thông qua các nhóm tập trung trước khi 
được phổ biến. 

  Bước 5

Phổ biến tài liệu và thông điệp
Tùy thuộc vào mục tiêu và đối tượng của chiến dịch, thông điệp có 
thể được phổ biến thông qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn 
như phương tiện truyền thống (bản in, biển quảng cáo, truyền 
hình, radio); phương tiện truyền thông văn hóa cụ thể (nhà hát 
cộng đồng, múa rối, tranh luận, ca hát và khiêu vũ, câu đố, tục 
ngữ); “Edutainment” (giáo dục kết hợp giải trí); phương tiện truyền 
thông xã hội và kỹ thuật số; sự kiện cộng đồng; vận động cộng 
đồng; trường học; sự tham gia của Lãnh đạo cộng đồng hoặc các 
nhóm cộng đồng; quảng bá hàng hóa miễn phí hoặc được trợ cấp 
như áo phao cho thuyền viên; các bài báo trên phương tiện thông 
tin đại chúng, v.v. Sử dụng nhiều kênh tốt hơn là chỉ dùng một 
kênh.

  Bước 6

Đánh giá chiến dịch 
Các nỗ lực truyền thông có thể được đánh giá ở các cấp độ khác 
nhau. Ví dụ: khảo sát sau chiến dịch sẽ giúp đưa ra các đánh giá 
về phạm vi tiếp cận và thu hồi của chiến dịch và xác định cụ thể số 
lượng khán giả nắm bắt được thông điệp chính. Đánh giá cũng có 
thể được thực hiện để xác định tác động của chiến dịch và can 
thiệp vào hành vi (xem Nghiên cứu). Đối với loại đánh giá này, 
điều quan trọng là tiến hành một cuộc điều tra cơ bản trước chiến 
dịch nhằm so sánh với đánh giá khảo sát sau chiến dịch.

Chiến dịch mẫu sau đây trang bị phà và phao cứu sinh minh họa 
cách truyền thông chiến lược được sử dụng để xúc tác nhu cầu, 
và sau đó hỗ trợ thực hiện các can thiệp:

 -  Giai đoạn 1: Chiến dịch lựa chọn các nhà lập pháp và các nhà 
quản lý để trở thành nhân tố giúp thay đổi quy định và chính 
sách liên quan đến hình thức sinh sống trên phà. Là một phần 
của chiến dịch nâng cao và vận động nhận thức, thông điệp về 
tầm quan trọng của vấn đề (được chứng minh qua một cuộc 
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điều tra trước chiến dịch) và lợi ích của can thiệp –  trang bị 
phà đủ áo phao  chất lượng –  được chia sẻ rộng rãi qua 
phương tiện truyền thông đại chúng – kênh truyền thống mà 
mạng xã hội) và hướng vào các cuộc họp kỹ thuật với các bên 
liên quan. 

 -  Giai đoạn 2: Chiến dịch nhắm tới mục tiêu đối tượng thứ hai, 
các nhà khai thác phà, nhằm đẩy mạnh tuân thủ quy định mới 
về sử dụng phao cứu sinh trên phà. Thông điệp tập trung vào 
việc thực thi nghiêm ngặt luật về mối liên hệ giữa sự an toàn và 
lợi ích của công ty. Những thông điệp này được phổ biến thông 
qua các bài báo trong các ấn phẩm liên quan tới ngành công 
nghiệp phà; trình bày cho ban giám đốc của công ty; họp với 
các nhóm tiếp thị; và áp phích và các ấn phẩm in được phổ 
biến tại cơ sở của công ty. 

 -  Giai đoạn 3: : Chiến dịch nhắm tới mục tiêu đối tượng thứ ba, 
người sử dụng nhằm tăng nhu cầu về vấn đề an toàn trên phà. 
Thông điệp tập trung vào quyền đi lại an toàn của người dân, 
tầm quan trọng của việc kiểm tra các tính năng an toàn trước 
khi mua dịch vụ từ nhà cung cấp này hoặc nhà cung cấp khác, 
độ nghiêm trọng của vấn đề và hiệu quả của chất lượng cuộc 
sống. Các thông điệp được được phổ biến thông qua các 
phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, đài phát thanh 
hoặc tài liệu in), bài viết trên các phương tiện truyền thông, tờ 
rơi, áp phích tại các trung tâm bán vé (và trên phà) cũng như 
thông qua các nhóm nâng cao nhận thức. Du khách tại các 
cảng có thể tham gia để hoàn thành cuộc khảo sát thực tế sau 
chiến dịch.
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Bài học điển hình 
Giảm tình trạng đuối nước thông 
qua giáo dục cộng đồng ở Arizona 
USA và Bangladesh

Sau nhiều nỗ lực giáo dục cộng đồng ở Arizona 
vào năm 1989, tình trạng đuối nước gây tử vong và 
không gây tử vong đã giảm gần 50% trên toàn tiểu 
bang vào năm 1990.Thông điệp là cần có sự giám 
sát của người lớn và sẵn sàng chấp nhận các rào 
cản chung xung quanh bể bơi để bổ sung cho quá 
trình giám sát. Các nhóm phòng chống làm việc 
chặt chẽ và liên minh với các phương tiện thông tin 
đại chúng (báo chí, truyền hình và đài phát thanh), 
bệnh viện và các doanh nghiệp địa phương; cung 
cấp thông tin cho các quan chức liên quan; và tham 
dự các phiên họp  của địa phương, thành phố và 
tiểu bang, tập trung vào các nội dung đuối nước ở 
trẻ em. Arizona cũng phát triển các nhóm hỗ trợ 
của cha mẹ cho các gia đình của nạn nhân đuối 
nước (108). 

Gần đây hơn, một chương trình phòng chống đuối 
nước đã được xây dựng và thử nghiệm trong 3 
tháng tại bốn cộng đồng nông thôn ở Bangladesh 
để đánh giá tính khả thi, khả năng thực hiện và tính 
bền vững của nó.

Tăng cường giám sát trẻ em, nâng cao nhận thức 
về an toàn đuối nước và giáo dục cộng đồng về kỹ 
năng cứu hộ và hồi sức an toàn là ba thành phần 
cốt lõi của gói can thiệp này. Yếu tố nâng cao nhận 
thức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát 
trẻ em, loại bỏ các nguy cơ đuối nước và bảo vệ trẻ 
em bằng cách xây dựng các hàng rào xung quanh 
ao hoặc nhà, làm rào chắn hoặc cũi để chắn cửa. 
Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng 
chống đuối nước, Việc cần thiết là phải cân nhắc 
việc thành lập các ủy ban thôn và tiến hành các 
cuộc họp “sân trong”  và các cuộc “khám nghiệm tử 
thi cộng đồng”13 với cộng đồng (109). Quy mô của 
chương trình này chưa đủ để đánh giá tính hiệu 
quả cho việc ngăn chặn tình trạng đuối nước ở cấp 
cộng đồng, tuy nhiên các nỗ lực này có thể được 
sử dụng để tham khảo đối với các biện pháp xử lý 
quan trọng, bao gồm cả những thách thức cho việc 
thực hiện các chương trình đó, từ đó xác định tính 
khả thi, tính thực tiễn và tính bền vững. 

13  Một cuộc khám nghiệm tử thi có sự chứng kiến của người thân hoặc những người liên quan chặt chẽ với ca đuối nước được phỏng vấn về 
các điều kiện xã hội, môi trường, sức khỏe và hành vi xung quanh sự kiện, các thủ tục phòng chống đuối nước, loại và thời gian can thiệp, và 
rào cản nào gặp phải khi thực hiện can thiệp..
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3
Thiết lập kế hoạch phòng 
chống đuối nước quốc gia

Kế hoạch phòng chống đuối nước đưa ra 
các nguyên tắc chung, các mục tiêu, hoạt 
động và cơ chế phối hợp chính để giảm 
thiểu và ngăn chặn đuối nước dẫn đến tử 
vong và không tử vong (110). Kế hoạch 
này (đôi khi được gọi là chiến lược hoặc 
chính sách) tập trung vào tình trạng đuối 
nước nói chung - hay theo các khía cạnh 
cụ thể khác, ví dụ như đuối nước ở bể 
bơi.



82

Trong đó, có rất ít tài liệu xuất bản xem xét hoặc đánh giá tính hiệu 
quả của các kế hoạch chống đuối nước, đánh giá các kế hoạch 
trong các lĩnh vực y tế công cộng hoặc phát triển khác - như ngăn 
ngừa thương tích trẻ em, cải thiện an toàn giao thông hoặc tăng 
cường rủi ro thiên tai - cho thấy các kế hoạch quốc gia có khả 
năng thực hiện được.

Lợi ích của kế hoạch phòng chống đuối nước
Phát triển, thực hiện và đánh giá kế hoạch phòng chống đuối 
nước quốc gia giúp:

 - xác định các khu vực ưu tiên có nguy cơ đuối nước;

 - xác định và thực hiện các nỗ lực của các bên liên quan, kể cả  
 những người chưa tham gia vào vấn đề này;

 - nâng cao nhận thức ở cấp chính trị, chính sách và mức độ   
 cộng đồng;

 - thông báo về các chương trình nghiên cứu, bao gồm xác định  
 các khoảng trống về dữ liệu và các can thiệp liên quan;

 - cung cấp nền tảng để thu hút sự quan tâm của chính phủ và từ  
 đó phát triển các điều luật, chính sách và quy định bổ sung.

Xây dựng kế hoạch phòng chống đuối nước 
quốc gia
Không có một mô hình hay quy trình đơn lẻ nào được đưa ra, tuy 
nhiên các nhà lập kế hoạch được gợi ý cân nhắc bảy bước sau, 
các bước này được nêu trong báo cáo Toàn cầu về đuối nước.

  Bước 1

Đánh giá thực trạng
Dữ liệu quốc gia hoặc dữ liệu nhóm cần được kiểm tra để cung 
cấp các tính năng quan trọng trong ngữ cảnh đuối nước, các 
nhóm có nguy cơ cao nhất và các bài học kinh nghiệm để đưa ra 
các ưu tiên của kế hoạch quốc gia. Lồng ghép đánh giá bất kỳ kế 
hoạch phòng ngừa thương tích, nguy cơ với sức khỏe hoặc thiên 
tai của quốc gia nhằm tạo cơ hội hợp tác (xem Đánh giá thực 
trạng).

  Bước 2

Thiết lập vài trò lãnh đạo
Đuối nước là một thách thức đa ngành, vì vậy một kế hoạch an 
toàn quốc gia thành công đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả 
trong việc lập kế hoạch và hỗ trợ các bên liên quan rộng rãi. Các 
mô hình lãnh đạo bao gồm các mô hình do chính phủ lãnh đạo; 
những tổ chức phi chính phủ dẫn đầu; và những người dẫn đầu 
trong quan hệ đối tác của chính phủ, Liên hợp quốc (UN) cơ quan 
và tổ chức phi chính phủ, vv. Khi quyết định lãnh đạo, cần lập kế 
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hoạch để có được sự xác nhận của chính phủ (xem bước 6). Một 
số bối cảnh quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có thể yêu 
cầu quy trình lập kế hoạch được lãnh đạo bởi các bộ của Chính 
phủ, được hỗ trợ bởi các cơ quan LHQ. Ví dụ, Bảng 4 trình bày 
vai trò của Chính phủ Việt Nam và các bộ chủ chốt trong việc lãnh 
đạo Kế hoạch Hành động ngăn chặn nạn đói ở trẻ em 2010-2015 
của Việt Nam, bản kế hoạch này được phân chia các hoạt động 
cụ thể và trách nhiệm đến cấp tỉnh. 

  Bước 3

Xác định các bên liên quan
Việc lập bản đồ đối với các bên liên quan nên phản ánh bản chất 
đa ngành của công tác phòng chống đuối nước (xem mục Đẩy 
mạnh phối hợp liên ngành). Kế hoạch phòng chống đuối nước gần 
đây của Canada đã đưa ra cách tiếp cận toàn diện cho việc lập 
bản đồ, tham vấn và tham gia của các bên liên quan, tổ chức hội 
thảo để nghiên cứu công tác phòng chống đuối nước từ tất cả các 
quan điểm và gợi ý khả năng chấp nhận can thiệp. Một sản phẩm 
ban đầu đã tạo ra các lộ trình tương tự ở cấp tỉnh và cộng đồng. 
Các nhóm tập trung cũng đã áp dụng thành công ở Bangladesh 
đã cho thấy sự phát triển của Kế hoạch hành động phòng chống 
đuối nước cộng đồng.

Trong bối cảnh thu nhập thấp và trung bình, nguy cơ đuối nước 
thể hiện rất rõ ràng nhưng chưa tập trung, có thể có những lợi ích 
đáng kể trong lĩnh vực y tế, giảm rủi ro thiên tai, nước và vệ sinh. 
Ví dụ, bên ngành phát triển nước ở Campuchia nhằm mục đích 
tăng cường và xây dựng các tuyến đường thủy mới chủ yếu cho 
phát triển kinh tế, nông nghiệp và y tế. Các lĩnh vực quan tâm 
chồng chéo là hiển nhiên, và quan hệ đối tác trong việc lập kế 
hoạch có khả năng tăng cơ hội cho việc phòng chống đuối nước.

  Bước 4

Xác định khung kế hoạch
Các kế hoạch quốc gia được hưởng lợi từ một khung tổ chức để 
cung cấp cho họ cấu trúc và cho phép họ nêu rõ tầm nhìn, mục 
tiêu và nguyên tắc của họ. Việc rà soát các kế hoạch phòng chống 
đuối nước hiện có cho thấy không có khuôn khổ nào phù hợp với 
tất cả, vì vậy một phần của quy trình lập kế hoạch yêu cầu các 
bên liên quan xác định khung phù hợp nhất với bối cảnh của họ.

Việc lựa chọn khuôn khổ cần xem xét để đảm bảo hỗ trợ chính trị 
và tài chính cho kế hoạch và để truyền đạt cụ thể cho tất cả các 
bên liên quan (bao gồm cả công chúng) các mục tiêu và nhiệm vụ 
của kế hoạch.

Xem trang 67

Việc xem xét các kế 
hoạch phòng 
chống đuối nước 
hiện có cho thấy 
không có giải pháp 
nào phù hợp với 
mọi vấn đề, vì vậy 
một phần của quy 
trình lập kế hoạch 
yêu cầu các bên 
liên quan xác định 
giải pháp phù hợp 
nhất cho từng bối 
cảnh.
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Việt Nam (xem Bảng 4) đã xây dựng kế hoạch quốc gia theo các 
ưu tiên, quy định rõ trách nhiệm của các bộ ngành. Khung tổ chức 
của Kế hoạch An toàn Nước Úc bắt nguồn từ các mục tiêu và mục 
tiêu đã được các bên liên quan đồng ý. Chiến lược Phòng chống 
đuối nước Vương quốc Anh mới phát hành 2016–2026 đã sử 
dụng phân tích dữ liệu đuối nước để xác định bốn chủ đề chiến 
lược là khuôn khổ của nó, tương ứng với bốn trình điều khiển 
chính của các sự kiện đuối nước. 

  Bước 5

Đặt mục tiêu và thiết lập can thiệp
Mục tiêu kế hoạch quốc gia cần được xác định bằng cách sử dụng 
thông tin thu thập được trong giai đoạn đánh giá. Họ thường giải 
quyết các vấn đề đuối nước như là một ưu tiên của quốc gia; cần 
cho các số liệu/nghiên cứu; xác định các can thiệp; và tầm quan 
trọng của sự phối hợp giữa các đối tác. Tất cả các kế hoạch quốc 
gia nên thúc đẩy việc thực hiện can thiệp dựa trên bằng chứng 
hiện tại tốt nhất và phân công rõ ràng trách nhiệm, cơ chế phối hợp 
và nhu cầu tài nguyên.
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  Bước 6

Được Chính phủ thông qua
Sự thông qua của chính phủ rất quan trọng và thường khó có 
được - nhưng khi đạt được, sẽ có bằng chứng về hành động vững 
chắc. Kế hoạch hành động phòng chống đuối nước của trẻ em 
Thái Lan (111) do Bộ Y tế thành lập, đã thiết lập một ủy ban đuối 
nước cho trẻ em, phát triển kỹ năng bơi và giáo trình an toàn về 
đuối nước, và 1 yêu cầu liên kết giáo dục của cha mẹ đối với việc 
đuối nước ở trẻ em đã được tiến hành.

Có được sự ủng hộ của chính phủ có thể được trợ giúp thêm bởi 
vì:

 - sự tham gia của các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến chính  
 phủ, ví dụ: Lãnh đạo cộng đồng;

 -  cung cấp những thông tin cập nhật mới nhất, thường xuyên về 
việc xây dựng kế hoạch cho Thủ trưởng các Bộ

 -  quyết định chiến lược ở giai đoạn chỉ định lãnh đạo để có được 
sự thông qua của chính phủ;

 -  rõ ràng về các hàm ý chi phí và cách thức kế hoạch sẽ được tài 
trợ

 -  sử dụng báo cáo Toàn cầu về đuối nước để thực hành kế 
hoạch khi nó sẵn sàng.

Ngoài thông tin từ Báo cáo toàn cầu về đuối nước, yếu tố thúc đẩy 
Chính phủ tham gia vào các kế hoạch phát triển bao gồm Nghị 
quyết Hội đồng Y tế thế giới WHA64.27 (2011) về phòng ngừa 
thương tích ở trẻ em, mà cụ thể là đuối nước là một nguyên nhân 
chính gây tử vong . Nghị quyết này kêu gọi các quốc gia thành 
viên ưu tiên phòng ngừa thương tích trẻ em, bao gồm cả lời kêu 
gọi phát triển chính sách và kế hoạch đa ngànhhành động với các 
mục tiêu thực tế.

  Bước 7

Triển khai và giám sát kế hoạch
Kế hoạch quốc gia phải rõ ràng khi thiết lập mục tiêu (xem bước 
5) và phân bổ trách nhiệm để đạt được các mục tiêu đó. Hơn nữa, 
giám sát kế hoạch vừa là vấn đề xác định liệu các mục tiêu cụ thể 
có được đáp ứng hay không vừa là xác định xem các mục tiêu 
của kế hoạch có cần được sửa đổi hay không. Cần giám sát 
thường xuyên để theo dõi và báo cáo tiến triển kế hoạch để đảm 
bảo sự tham gia liên tục và tăng cường hợp tác. Cũng cần lưu ý 
rằng quá trình phát triển cũng quan trọng như bản thân kế hoạch, 
vì nó cần thúc đẩy hợp tác, tham gia và xây dựng một liên minh 
các đối tác sẵn sàng giải quyết vấn đề đuối nước.

Cũng cần lưu ý 
rằng quá trình phát 
triển cũng quan 
trọng như bản thân 
kế hoạch vì cần 
thúc đẩy hợp tác, 
tham gia và xây 
dựng một liên minh 
các đối tác sẵn 
sàng giải quyết vấn 
đề đuối nước.
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Kế hoạch phòng chống đuối nước trong bối 
cảnh rộng hơn

Kế hoạch phòng chống đuối nước trong bối cảnh rộng hơn
Các kế hoạch khu vực cung cấp cơ sở để tăng cường năng lực và 
tập trung vào phòng chống đuối nước như một thách thức đối với 
chính phủ các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ và lĩnh vực 
nghiên cứu. WHO đã thúc đẩy thành công việc phát triển các kế 
hoạch phòng chống thương tích khu vực và quốc gia ở khu vực 
Tây Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á, bao gồm Kế 
hoạch hành động khu vực về phòng chống bạo lực và thương tích 
ở Tây Thái Bình Dương 2016 - 2020 (112).

Đã có nhiều nỗ lực tập trung và xây dựng năng lực cho việc phát 
triển các kế hoạch hành động khu vực và quốc gia. Hội nghị thế 
giới về phòng chống đuối nước trong năm 2011 và 2015, cũng 
như nhiều hội thảo lập kế hoạch khu vực, quốc gia và các bên liên 
quan đã được tổ chức với sự hợp tác của các tổ chức phi chính 
phủ, WHO, UNICEF và chính phủ ở khu vực Đông Nam Á và Tây 
Thái Bình Dương. Gần đây, các tổ chức này đã tìm hiểu và đưa ra 
các khuyến cáo về các hoạt động can thiệp trong Báo cáo Toàn 
cầu về đuối nước.

Lồng ghép công tác phòng chống đuối nước vào kế hoạch của 
các lĩnh vực khác
Bản chất đa ngành của công tác phòng chống đuối nước là lồng 
ghép vào các kế hoạch phát triển khác và thực hiện trong các lĩnh 
vực phát triển khác (xem Đẩy mạnh phối hợp liên ngành). Một số 
ví dụ về các kế hoạch ngành có khả năng phòng chống đuối nước 
như kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai ở cấp quốc gia, cấp tỉnh 
và cấp cộng đồng; kế hoạch hành động an toàn hàng hải; và có kế 
hoạch tăng cường hệ thống y tế công cộng. Cần tăng cường vận 
động chính sách hiệu quả nhằm đảm bảo lồng ghép công tác 
phòng chống đuối nước vào các kế hoạch này. 

Xem trang 67
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Bảng 4: Hai cách tiếp cận để xây dựng kế hoạch an toàn phòng chống đuối nước

Quy trình Chiến lược phòng chống đuối nước - Úc 
2012 - 2015

Chiến lược phòng chống đuối nước cho trẻ 
của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

Giai đoạn 1

Đánh giá tính huống           Phân tích dữ liệu đuối nước từ các hỗ sơ từ 
phía công an, phương tiện truyền thông và 
các hồ sơ của NGO.

Phân tích sâu rộng dữ liệu đuối nước đã 
phát hiện ra 15 tỉnh bị đuối nước cao.

Nâng cao nhận thức Chiến lược này là chiến lược lần thứ hai của 
một kế hoạch giảm 50% đến năm 2020.

Sử dụng rộng rãi các ấn phẩm và bài thuyết 
trình trong bối cảnh Kế hoạch Hành động 
Chấn thương Trẻ em Việt Nam.

Xác định lãnh đạo và thúc 
đẩy cam kết chính trị tập 
principally of water

Dẫn dắt bởi Hội đồng phòng tránh đuối nước 
(AWSC), chủ yếu là các NGOs trung vào lĩnh 
vực an toàn.

Hội đồng liên Bộ về Đuối nước Trẻ em được 
tổ chức và chủ trì bởi Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội (MOLISA).

Liên kết các bên liên quan 
tạo quyền sở hữu

Đánh giá có sự tham gia, quá trình và soạn 
thảo và thông qua đã được thực hiện

Sự tham gia của các bộ chủ chốt và đại diện 
cấp tỉnh. Hỗ trợ được cung cấp bởi các cơ 
quan LHQ WHO và UNICEF, và các tổ chức 
phi chính phủ.

Giai đoạn 2

Xác định khung Khung mục tiêu tập trung vào các lĩnh vực 
chính của rủi ro; các giai đoạn các môi 
trường và hoạt động có tỷ lệ đuối nước cao.

Cấu trúc xung quanh trách nhiệm của bộ, và 
các can thiệp dựa trên bằng chứng đã biết.

Xác định mục tiêu và lựa 
chọn biện pháp can thiệp 
xác định khoảng trống 
nghiên cứu, đặt ra mục 
tiêu liên quan đến:

Mục tiêu và biện pháp can thiệp bao gồm 
những người trẻ trong độ tuổi 15 - 24;

những người trên 55 tuổi; đường thuỷ nội 
địa;

bãi biển lướt sóng;

ngành thủy sản;

rượu và ma túy;

tàu thủy;

nhóm có nguy cơ cao;

thảm họa và thời tiết khắc nghiệt.

Mục tiêu và bối cảnh hành động liên quan 
đến:

xây dựng năng lực địa phương;

tăng cường truyền thông và giáo dục công 
cộng;

xây dựng mô hình cho một cộng đồng và nhà 
an toàn cho trẻ em;

cải thiện việc dạy bơi và phòng tránh đuối 
nước

thắt chặt luật,cấm vận,huy động lực lượng 
lao động để bảo vệ trẻ em; 

cái thiện hệ thống cảnh báo và sơ cứu.

Đảm bảo rằng kế hoạch 
dẫn đến hành động thực 
tiễn

Mô hình liên quan đến các thành viên AWSC 
và các cơ quan quản lý nhà nước có sự liên 
kết các nỗ lực của họ

Mô hình liên quan đến các thành viên AWSC 
và các khu vực pháp lý nhà nước sắp xếp 
các nỗ lực của họ cho kế hoạch.

Giai đoạn 3

Chấp thuận của bên liên 
quan

Phê duyệt bởi AWSC. Kế hoạch đã được phê duyệt bởi hội đồng 
liên Bộ.

Chính phủ phê duyệt Được đưa ra bởi đại diện của chính phủ, 
được đề cập trong chính sách nhưng không 
được quy định trong pháp luật.

Tất cả các cơ quan, tỉnh đã ký cam kết thực 
hiện các hoạt động.

Xác nhận của Nhà nước Tất cả các cơ quan, tỉnh đã ký cam kết thực 
hiện các hoạt động.



88

Nghiên cứu điển hình 
Kế hoạch phòng chống đuối nước 
tại SriLanka

Kế hoạch phòng chống đuối nước của Sri Lanka 
(113) dựa trên Đánh giá thực trạng toàn diện và 
sự tham gia của các bên liên quan. Điều này xuất 
phát từ một dự án nghiên cứu do WHO hỗ trợ để 
xác định các mô hình đuối nước - nguyên nhân 
thứ hai dẫn đến tử vong do tai nạn ở Sri Lanka.

Thu thập và phân tích dữ liệu các trường hợp 
đuối nước giữa năm 2004 và 2009 đã được tiến 
hành. Nghiên cứu xác định các yếu tố nguy cơ 
gây đuối nước; sinh hoạt hàng ngày như tắm, 
làm việc trong nông nghiệp hoặc trong xây dựng, 
và các hoạt động giải trí. Người lớn ở độ tuổi 
25- 44 có nguy cơ cao nhất, và nam giới có khả 
năng bị đuối nước nhiều gấp 4 lần so với nữ giới.

 Tiêu thụ rượu, thiếu áo phao sử dụng trên 

thuyền, thực hành giám sát kém, lũ lụt và các 
miệng giếng không được bảo vệ và các hồ chứa 
mở được xác định là các yếu tố góp phần tăng 
nguy cơ đuối nước.

Đặc biệt, kế hoạch tập trung vào việc giảm đuối 
nước với sự phát triển của du lịch, sử dụng 
những thiết bị tự nhiên và tăng cơ hội việc làm.
Kế hoạch có tám chiến lược chính, gồm các 
trách nhiệm thực hiện bởi chính phủ, các tổ chức 
phi chính phủ, các đối tác bên ngoài và lĩnh vực 
kinh doanh theo hướng dẫn của Hội đồng An 
toàn và Phòng chống Đuối nước Quốc gia (113).
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4
Nghiên cứu: thúc đẩy 
phòng chống đuối nước 
qua thu thập dữ liệu 
nghiên cứu được thiết 
kế tốt 

Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu, có thể phòng ngừa nhưng cũng 
có thể bị bỏ qua. Để thay đổi điều này, các 
hệ thống thu thập dữ liệu cần phải được 
cải thiện và trong một số trường hợp cần 
thiết lập. Ngoài ra, cần nghiên cứu kỹ để 
thúc đẩy công tác phòng chống đuối nước 
thông qua cải thiện sự hiểu biết về các 
yếu tố nguy cơ và hiệu quả can thiệp - có 
liên quan đến nơi an toàn cho trẻ em, 
những rào cản, kỹ năng bơi, chèo thuyền 
và vận chuyển, chống lũ lụt hoặc cứu hộ 
và hồi sức an toàn.
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Lợi ích của công tác nghiên cứu và phòng 
chống đuối nước thông qua thu thập dữ liệu và 
nghiên cứu được thiết kết tốt

Nghiên cứu bài bản - cả định lượng và định tính - cho phép phát 
triển các chương trình tốt nhất, sửa đổi và theo dõi, sau đó kết 
quả chương trình sẽ được đánh giá (114). Nó cũng cho phép các 
chương trình được thiết kế riêng cho từng bối cảnh địa phương, 
và tiếp cận được các đối tượng khác nhau (115).

Những loại nghiên cứu nào cần thiết trong lĩnh 
vực phòng chống đuối nước?

Cả nghiên cứu định lượng và định tính đều cần thiết để thúc đẩy 
công tác phòng chống đuối nước. Nó nằm ngoài phạm vi của chủ 
đề này để có thể đưa ra đề cương nghiên cứu. Dù vậy, loại nghiên 
cứu phù hợp sẽ phụ thuộc vào mức độ chú ý hiện tại tới vấn nạn 
đuối nước trong một bối cảnh cụ thể, ví dụ: 

 -  Nơi có tỉ lệ đuối nước thấp hoặc không có trong chương trình 
nghị sự công khai, bước nghiên cứu đầu tiên là phân tích tất cả 
dữ liệu hiện có và cải thiện việc thu thập dữ liệu (xem bước 1); 

 -  Nơi có ý định giải quyết tình trạng đuối nước dựa trên dữ liệu 
đang có nhưng các bên liên quan không biết chính xác phải 
làm gì và ở đâu,nghiên cứu để xác định các yếu tố nguy cơ sẽ 
là việc phù hợp nhất cho bước tiếp theo (xem bước 2);

 -  Nơi các can thiệp nhằm ngăn chặn đuối nước đang được thực 
hiện, nghiên cứu về cách họ thực hiện và hiệu quả là phù hợp 
nhất cho bước tiếp theo (xem bước 3).

Dựa vào những danh mục được áp dụng với bối cảnh thực tế, các 
nhà hoạch định chính sách và những người liên quan đến công 
tác phòng chống đuối nước nên quyết định loại nghiên cứu nào 
cho phù hợp. Nếu họ thiếu năng lực liên quan đến vấn đề, họ có 
thể mời các bên khác tham gia.

  Bước 1

Phân tích dữ liệu hiện có và cải thiện thu thập dữ liệu
Hệ thống thu thập dữ liệu - giám sát cần phải liên tục hoặc khảo 
sát định kỳ - củng cố kiến thức về đuối nước. Ở nhiều bối cảnh, 
phân tích dữ liệu được coi là bước quan trọng đầu tiên của việc 
phòng chống đuối nước vì nó có thể thiết lập quy mô của vấn đề 
và những người đang có nguy cơ bị ảnh hưởng. Nó cũng cho 
phép ưu tiên - xác định vị trí và loại hình nào cần thiết để can thiệp 
phòng chống đuối nước.
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Trong trường hợp dữ liệu không có hoặc chất lượng kém (đặc biệt 
là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình với hệ thống giám 
sát yếu thậm chí là không có), các bước cần được thực hiện để 
cải thiện tính đầy đủ, kịp thời và chính xác cho các hệ thống quốc 
gia - dù điều này không nhất thiết phải được giải quyết ở cấp quốc 
gia. Phải có sự cân bằng giữa việc thực hiện các biện pháp can 
thiệp phòng chống đuối nước và bối cảnh, điều chỉnh hệ thống 
giám sát quốc gia. Họ sẽ không bao giờ có thể bắt đầu nếu cứ 
chờ đợi một hệ thống giám sát quốc gia có đầy đủ chức năng mà 
không thực hiện phòng chống đuối nước.

Nguyên tắc giám sát thương tích của WHO và nguyên tắc giám 
sát tử vong ở nhà tang lễ và bệnh viện (116) có thể được tham 
khảo để biết cách thiết kế, thiết lập và duy trì hệ thống giám sát 
(117). Việc thêm các câu hỏi đơn giản vào bộ dữ liệu hàng ngày 
có khả năng sẽ có ích trong việc xác định vị trí (loại nguồn nước) 
và hoạt động tại thời điểm bị đuối, từ đó, các chiến lược phòng 
ngừa có thể đạt được mục tiêu. 

 -  Các cuộc điều tra cộng đồng liên quan đến phỏng vấn hộ gia 
đình có thể cung cấp thông tin chi tiết về việc đuối nước và 
những người thoát đuối nước. Những thông tin được thực hiện 
tại các thời điểm khác nhau có thể được sử dụng để theo dõi 
xu hướng. Cần lưu ý rằng các cuộc khảo sát như vậy yêu cầu 
một số lượng mẫu lớn – đây là rào cản lớn khi thực hiện khảo 
sát. Các cuộc điều tra cộng đồng ở Đông Nam Á đều cho thấy 
mức độ nghiêm trọng của đuối nước – nguyên nhân hàng đầu 
gây tử vong (28).

    Hướng dẫn của WHO về tiến hành khảo sát cộng đồng có thể         
    được tham khảo để phát triển một công cụ chuẩn để thu thập  
    dữ liệu có hệ thống, lấy mẫu đại diện và sử dụng các công cụ  
    ngoài thực địa (118).

 -  Chẩn đoán nguyên nhân tử vong tại cộng đồng (lời kể của 
những người xung quanh nạn nhân có thể giúp người điều tra 
phân loại các nguyên nhân dẫn tới tử vong) có thể được sử 
dụng để bổ sung chi tiết về các sự kiện đuối nước (119).

 -  Báo cáo trên phương tiện truyền thông – trong khi hình thức 
thu thập dữ liệu này có thể thiên về các trường hợp đuối nước 
cụ thể mà bỏ qua các vụ đuối nước cách xa khu dân cư, nó 
cũng có thể coi là một cách chi phí thấp để thu thập số liệu 
thống kê đuối nước (120 –122). Bắt đầu với phương tiện truyền 
thông giúp bạn biết mọi người nghĩ như nào về việc đuối nước 
và rủi ro của nó, có thể cung cấp nhiều dữ liệu trong các trường 
hợp cụ thể.
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  Bước 2

Xác định các yếu tố nguy cơ
Hiểu biết về các trường hợp đuối nước cho phép các nghiên cứu 
viên xác định các yếu tố nguy cơ gây đuối nước, từ đó cải thiện 
sự hiểu biết về các hành động phòng ngừa có thể xảy ra. Các 
phương pháp định lượng có thể rất hữu ích trong việc đưa ra các 
yếu tố nguy hiểm và các nhóm người có nguy cơ cao trong cộng 
đồng. Thường những phát hiện ban đầu từ các phương pháp định 
lượng được hiểu rõ hơn thông qua việc sử dụng các phương 
pháp định tính, chẳng hạn như phỏng vấn nhóm tập trung và 
phỏng vấn sâu với các bên liên quan. Bao gồm:

 -  Các cuộc điều tra tại cộng đồng (như các khảo sát được sử 
dụng ở Đông Nam Á (28) như mô tả ở trên) cung cấp nhiều 
thông tin về yếu tố nguy cơ như: nhóm tuổi hoặc giới tính có 
nguy cơ cao nhất; rủi ro nghề nghiệp; các loại nguồn nước có 
nguy cơ lớn nhất; và tầm quan trọng của việc giám sát trẻ em.

 -  Nghiên cứu sử dụng các phương pháp định tính, như kiến 
thức, thái độ và thực hành. Các nghiên cứu này cung cấp chi 
tiết bổ sung có giá trị về các vấn đề chính, bao gồm hiểu biết về 
các yếu tố nguy cơ như nhận thức của cha mẹ về khả năng bơi 
họ và con cái; rào cản văn hóa xã hội; hoặc nhận thức về tầm 
quan trọng của áo phao, Hiểu biết sâu hơn về những vấn đề 
này có thể giúp cải thiện và nâng cao hiệu quả của các biện 
pháp, đề xuất các cách để vượt qua các khó khăn và giúp xác 

Hiểu biết về các 
trường hợp đuối 
nước cho phép các 
nhà nghiên cứu xác 
định các yếu tố 
nguy cơ bị đuối 
nước, từ đó cải 
thiện sự hiểu biết 
về các hành động 
phòng ngừa.
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định các yếu tố nguy hiểm và các nhóm người có nguy cơ cao, 
yêu cầu sự tập trung của những chương trình cụ thể. Ví dụ, trẻ 
bị bệnh động kinh và các rối loạn co giật khác có nguy cơ bị 
đuối nước. Hiểu biết sâu hơn về những vấn đề này có thể giúp 
cải thiện và nâng cao hiệu quả của các biện pháp, đề xuất giải 
pháp vượt qua các khó khăn và giúp xác định các yếu tố nguy 
hiểm và các nhóm người có nguy cơ cao, yêu cầu sự tập trung 
của những chương trình cụ thể. Ví dụ, trẻ bị bệnh động kinh và 
các rối loạn co giật khác có nguy cơ bị đuối nước bẩn.

 -  Nghiên cứu mô tả từ số liệu giám sát, đặc biệt nơi được tăng 
cường nhờ có báo cáo về hoàn cảnh đuối nước (123),14 hoặc 
nghiên cứu về tiếp xúc với hiểm hoạt đuối nước cung cấp thông 
tin về các yếu tố góp phần và thông tin về bối cảnh ưu tiên cho 
can thiệp.

 - Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính cung cấp thông 
tin về các yếu tố nguy cơ tiềm năng.

  Bước 3

Nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về hiệu quảcan 
thiệp
Một số nghiên cứu trước đây (mục 8, 26, 124, 125) về phòng 
chống đuối nước cho thấy các biện pháp can thiệp hiệu quả bao 
gồm các biện pháp kỹ thuật, môi trường, chính sách/quy định, 
giáo dục và quản lý đuối nước. Phần lớn những gì được biết về 
hiệu quả của các phương pháp này chỉ đến từ các nước có thu 
nhập cao, từ đó xuất hiện câu hỏi rằng liệu chúng có thể được 
điều chỉnh cho phù hợp với những khu vực có thu nhập thấp hay 
không.

Có bằng chứng về các can thiệp hiệu quả trong phòng chống đuối 
nước ở khu vực có thu nhập thấp, nhưng ít. Điều này có nghĩa là 
người thực hiện ở những nơi này nên đưa một hợp phần nghiên 
cứu vào chương trình của họ (bất kể quy mô) với mục tiêu là tiến 
hành nghiên cứu bài bản hoặc nghiên cứu bổ sung cho các tài liệu 
đã có sẵn. Danh sách các công cụ liên quan để tiến hành nghiên 
cứu của WHO về sức khỏe: Hướng dẫn thực hành (126), Bao 
gồm:

 - Nghiên cứu Số liệu về chi phí, có thể chứng minh trường hợp  
    can thiệp. Mặc dù hướng dẫn chi tiết nằm ngoài phạm vi tài liệu  
    này, nhưng có nhiều ví dụ về nghiên cứu dữ liệu chi phí có       
    thể rút ra, trong đó có các nghiên cứu được tiến hành trong lĩnh  
    vực phòng chống đuối nước (4). Những thông tin này rất hữu  
    ích để thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách  
    về phòng chống đuối nước, và cần nhiều dữ liệu chi phí hơn      
    nữa trong lĩnh vực phòng chống đuối nước.

Cơ sở bằng chứng 
cho các biện pháp 
can thiệp hiệu quả 
để ngăn chặn tình 
trạng đuối nước ở 
các khu vực có thu 
nhập thấp đang nổi 
lên nhưng nhỏ. Điều 
này có nghĩa là 
những người thực 
hiệnnên nỗ lực để 
kết hợp một hợp 
phần nghiên cứu 
trong thiết kế 
chương trình của họ.

14 Khái niệm “thời gian đuối nước” được công bố chia quá trình đuối nước thành các giai 
đoạn trước, trong và sau sự cố - là công cụ nhằm cải thiện việc thu thập dữ liệu về đuối nước, 
giúp hiểu rõ hơn về quy trình ngăn ngừa, đáp ứng và giảm thiểu các ca tử vong, và cũng có 
thể giúp ưu tiên việc huy động tài nguyên (123).
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 -  Nghiên cứu định tính, có thể được sử dụng để đánh giá tính 
phù hợp và hiệu quả của các can thiệp trong bối cảnh cụ thể, 
bằng cách tìm hiểu quan điểm của người dân trong bối cảnh đó 
đánh giá “vấn đề” được giải quyết như thế nào. Nghiên cứu 
định tính cũng có thể tìm hiểu lý do tại sao các can thiệp thất 
bại.

 - Xác định thực hành tốt: khi can thiệp được thực hiện trong     
    một bối cảnh cụ thể, xác định đâu là yếu tố hỗ trợ, đâu là yếu tố   
    rào cản. Ví dụ, tỷ lệ hao hụt cán bộ nhanh, nhu cầu đào tạo       
    trong môi trường đa cơ quan, vai trò của điển hình tích cực, cần  
    xác định xem cái nào thành công, cái nào không thành công để  
    tổng kết bài học. Theo cách này, các thực hành tốt sẽ có thể   
    được nhân rộng ở bối cảnh khác, v.v.

Các phương pháp bổ sung bao gồm:

 - Đánh giá trung gian, tác động (giải thích) về mối quan hệ đã  
    được chứng minh giữa biện pháp trung gian và phòng chống       
    đuối nước (ví dụ: trẻ em được dạy bơi, hành khách trên tàu nhỏ  
    mặc áo phao, giếng nước được che đậy, vv);

 -  Nghiên cứu giả thực nghiệm (về cơ bản “trước và sau khi 
nghiên cứu”) – là phương pháp đối chứng so sánh (ví dụ: các 
cộng đồng so sánh) được sử dụng để xác định xem liệu biện 
pháp can thiệp có hiệu quả vượt quá tác động của các chương 
trình và xu hướng chung của cộng đồng hay không.

Khung thực hiện hiệu quả các biện pháp can thiệp trong phòng 
chống đuối nước đã được phát triển và thử nghiệm trong dự án 
“Cứu sống đuối nước (SoLiD) ở Bangladesh (9). Khung thực hiện 
này bao gồm bốn giai đoạn: lập kế hoạch, tham gia, thực hiện và 
đánh giá. Khung này là công cụ hữu ích có khả năng ứng dụng 
trong các chương trình phòng chống đuối nước và tai nạn thương 
tích ở các các bối cảnh thu nhập thấp và trung bình (9).
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Bài học điển hình 
Các giai đoạn phát triển của 
Chương trình SwimSafe trong các 
môi trường khác nhau, sử dụng 
phương pháp tiếp cận y tế công 
cộng ở Bangladesh

Giám sát 

Một cuộc khảo sát dựa vào cộng đồng quy mô 
lớn, Khảo sát về sức khỏe và tai nạn thương tích 
ở Bangladesh (BHIS) đã chỉ ra rằng đuối nước là 
hiện tượng gây tử vong lớn nhất do thương tích 
trẻ em (33). Đây là nguyên nhân tử vong hàng 
đầu ở trẻ em từ 1–17 tuổi, và có nhiều nạn nhân 
bị viêm phổi, suy dinh dưỡng và tiêu chảy đi kèm 
(33).

Xác định các yếu tố nguy cơ

BHIS cũng xác định các nguy cơ đuối nước khác 
nhau ở các độ tuổi khác nhau và thông tin này  
được bổ sung bởi các nhóm tập trung trong cộng 
đồng địa phương và tham vấn với các bên liên 
quan. Một nhóm được xác định có nguy cơ cao 
là trẻ em tuổi đi học bị đuối nước ở nhà, nơi 

chúng bơi một mình hoặc với các bạn cùng trang 
lứa không có kỹ năng bơi lội, cứu hộ hay kỹ năng 
hồi sức (33).

Phát triển và đánh giá các can thiệp

Ở Bangladesh, Phòng chống thương tích trẻ em 
thông qua chương trình can thiệp và giáo dục xã 
hội (PRECISE) đã được phát triển để giải quyết 
các yếu tố khác nhau trong tình trạng đuối nước. 
Chương trình phát triển kỹ năng bơi lội được gọi 
là SwimSafe – một chương trình có tổ chức dựa 
vào cộng đồng về kỹ năng bơi lội và an toàn 
nước – tập trung vào trẻ em từ 4 –10 tuổi. 
Chương trình SwimSafe – giáo trình dạy 18 – 22 
kỹ năng sinh tồn và bơi lội cơ bản trong suốt 20 
bài học – được cung cấp bởi những người 
hướng dẫn bơi lội được đào tạo tại các ao hồ 
trong làng xóm (34).

Thực hiện các biện pháp can thiệp hiệu quả

Việc chuyển giao và các nội dung của chương 
trình đã phát triển theo thời gian ở Bangladesh, 
sau khi tham vấn rộng rãi tại địa phương, minh 
họa sức mạnh của dữ liệu định tính. Một thay đổi 
tích cực là đã có sự gia tăng số lượng giáo viên 
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hướng dẫn bơi lội nữ, và nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng các ao hồ ở địa phương cũng chỉ có thể 
được sử dụng vào những thời điểm nhất định 
trong năm tại Bangladesh.

Khi chương trình được sửa đổi để áp dụng tại 
Việt Nam, nó đã được điều chỉnh để trở thành 
một sáng kiến của trường học thông qua việc sử 
dụng các bể bơi di động, do các giáo viên của 
trường cung cấp và hướng dẫn (127). Chương 
trình dành cho trẻ từ 6-12 tuổi và gồm hơn 20 bài 
học. CPR được giới thiệu cho trẻ em trên 9 tuổi. 
Tham vấn với các bên liên quan từ cộng đồng 
địa phương đã giúp cho chương trình được điều 
chỉnh phù hợp với môi trường và điều kiện địa 
phương. Ví dụ, ở Việt Nam đã có những nơi 
đồng ý dạy bơi lội cho trẻ em tại các bể bơi di 
động trên mặt đất thay vì trong các ao địa 
phương (như ở Bangladesh). Do các bể bơi di 
động có thể được đặt liền kề với trường học, 
chính vì thế giáo viên của trường có thể được 
ứng tuyển dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chương trình 
lại được điều chỉnh khác đi, nhưng mục tiêu 
chính của chương trình đào tạo vẫn được giữ lại 
và cách tiếp cận theo giai đoạn vẫn được sử 
dụng trong quá trình phát triển kỹ năng bơi lội.
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Kết luận

Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, đặc biệt là 
ở trẻ em và thiếu niên. Đuối nước có thể được phòng ngừa được 
nhưng dễ bị bỏ quên do mức độ ảnh hưởng của nó đối với gia đình, 
cộng đồng và sinh kế.

Hướng dẫn này là hỗ trợ cụ thể cho những người trong lĩnh vực 
phòng chống đuối nước thực hiện các biện pháp can thiệp hiệu quả. 
Phòng chống đuối nước có thể bắt đầu bằng một can thiệp hiệu quả 
(mặc dù có thể có nhiều can thiệp được thực hiện song song nhưng 
với sự hỗ trợ của các chiến lược liên quan sẽ tăng cường tác động 
của các can thiệp này), hoặc một loạt các can thiệp được triển khai 
trong bối cảnh phòng chống đuối nước toàn diện hơn.

Bối cảnh khác nhau sẽ có các vấn đề đuối nước khác nhau và mức 
độ nguồn lực để giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Ở một số bối 
cảnh, sẽ rất hiệu quả khi có sự hợp tác tích cực của nhiều lĩnh vực, 
trong khi ởbối cảnh khác chỉ cần một số ít các bên liên quan tham 
gia cũng đủ giải quyết vấn đề. Tuy vậy, dù ở bất kì bối cảnh nào, các 
bên tham gia đều mong muốn hành động vì mục đích chung.

Đối tượng sử dụng tài liệu hướng dẫn này có thể không có khả năng 
thực hiện tất cả các biện pháp. Tuy vậy, với cam kết và quyết tâm 
hành động, cần bắt tay vào hành động ngay. Hướng dẫn này là cơ 
sở biến khát khao hành động thành các hành động cụ thể, có mục 
tiêu và dựa trên bằng chứng nhằm phòng chống đuối nước và cứu 
sống con người.

Bối cảnh khác nhau 
sẽ có các vấn đề đuối 
nước khác nhau và 
mức độ nguồn lực để 
giải quyết vấn đề 
cũng khác nhau. Ở 
một số bối cảnh, sẽ 
rất hiệu quả khi có sự 
hợp tác tích cực của 
nhiều lĩnh vực, trong 
khi ở bối cảnh khác 
chỉ cần một số ít các 
bên liên quan tham 
gia cũng đủ giải quyết 
vấn đề. Tuy vậy, dù ở 
bất kì bối cảnh nào, 
các bên tham gia đều 
mong muốn hành 
động vì mục đích 
chung.
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