
BÀI VIẾT LỄ PHÁT ĐỘNG “ RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG” TRƯỜNG 

THCS NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC  2021- 2022 . 

Trong bối cảnh khí hậu có những diễn biến bất lợi,  điều kiện vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường còn chưa đáp ứng được yêu cầu, là nguy cơ làm gia tăng 

một số bệnh và xuất hiện  bệnh mới, nhằm góp phần giảm ca mắc bệnh và còn là 

một ngày hội mang lại niềm vui, một hoạt động có ý nghĩa ,tầm quan trọng của 

việc tăng cường vệ sinh bàn tay trong bảo vệ sức khoẻ cho các bộ quản lý, giáo 

viên  và học sinh.  

Sáng ngày 18/12/2021, tại trường THCS Nguyễn Huệ Xã EaMnang, huyện 

Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk đã  tổ chức lễ phát động “Rửa tay bằng xà phòng” hoạt 

động truyền thông chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả” năm 2021. 

           Tham dự lễ phát động “Rửa tay bằng xà phòng ” có ông:  Hoàng Tuấn Hưng 

Viên chức đại diện Phòng GD& ĐT Huyện CưMgar, các thầy cô giáo trong lãnh 

đạo nhà trường, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo cùng hơn 300 em 

học sinh trường THCS Nguyễn Huệ . 

 

 

Hình 1: Thầy giáo Lê Hoài Sơn – Hiệu trưởng nhà trường phát động rửa tay bằng xà phòng.  

Tại lễ phát động Thầy giáo Lê Hoài Sơn – Hiệu trưởng nhà trường nhấn 

mạnh:  “Rửa tay với xà phòng, phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng phong trào vệ 



sinh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân nói chung và các em HS nói riêng hàng năm 

là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của 

chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các thầy cô giáo cũng như nâng cao 

ý thức cho các em học sinh về bảo vệ sức khỏe, bằng cách làm tốt công tác vệ sinh 

cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học. Bên cạnh đó, cũng nhằm vận 

động để các em HS và qua các em để PHHS người dân thay đổi những hành vi, 

thói quen có hại thành có lợi cho sức khỏe”. 

 

Hình 2: Thầy giáo: Lê Hoài Sơn - Hiệu trưởng nhà rường ( thứ 2 bên trái ) 

và Thầy giáo:  Nguyễn Hùng Mạnh – Chủ tịch công đoàn nhà trường ( Thứ 4 bên 

trái ) cùng các em học sinh thực hành rửa tay 6 bước với xà phòng .  

Thầy Lê Hoài Sơn nhấn mạnh :  “Rửa tay với xà phòng là một việc làm đơn 

giản, ai cũng có thể làm được nhưng lại có ý nghĩa lớn, thiết thực để phòng chống 

dịch bệnh. Việc thường xuyên rửa tay với xà phòng đúng cách là một biện pháp vệ 

sinh phòng bệnh rất hiệu quả, đơn giản và rẻ tiền nhằm ngăn ngừa lây lan các dịch 

bệnh truyền nhiễm như: Tay, chân, miệng; cúm; viêm đường hô hấp; đau mắt đỏ; 

tiêu chảy, giun sán và nhiều bệnh truyền nhiễm khác và đặc biết như dịch Covid-19 

hiện nay”. 



 

 

 Hình 3 : Cô giáo Dương Thị Thuý – TPT đội giao lưu với các em học sinh tại buổi lễ phát động.  

        Trong buổi lễ lồng ghép thi tìm hiểu về rửa tay với xà phòng để phòng chống 

dịch, bệnh theo hình thức hỏi đáp tại chỗ rất ý nghĩa và sôi nổi .Ngoài ra các em 

học sinh còn được thực hành rửa tay  6 bước  với  xà phòng tại nhà vệ sinh của học 

sinh .  



 

Hình 4: Học sinh thực hành rửa tay 6 bước vơi xà phòng tại nhà vệ sinh học sinh. 

Tin bài và ảnh: Hồng Thúy 


