KHÓA CỬA PHÒNG BÊN TRONG
KHÓA CỬA, TẮT ĐÈN, NÚP
Lệnh khóa tất cả các cửa từ bên trong được ban ra khi có đe
đọa hay nguy hiểm xảy ra bên trong tòa nhà trường học.

SỰ AN TOÀN CỦA HỌC SINH
Một thành phần quan trọng trong việc giữ cho trường
luôn được an toàn là cách mỗi lớp học đáp ứng khi có
sự việc xảy ra tại trường. Hiện tượng thời tiết, hỏa hoạn,
tai nạn, kẻ xâm nhập và những đe dọa khác cho sự an
toàn của học sinh là những trường hợp mà học sinh,
giáo viên, ban nhân viên và ban giám hiệu nhà trường
được chuẩn bị và huấn luyện.

SRP

Trường của chúng ta hiện nay đang mở rộng chương
trình huấn luyện về an toàn trong đó có Thủ tục đáp
ứng tiêu chuẩn - Mở rộng (Standard Response
Protocol - Extended, viết tắt là SRPx). Thủ tục SRPx
này dựa trên năm hành động sau. Khóa cửa cổng bên
ngoài, khóa các cửa phòng bên trong, di tản, ẩn trú và
ở yên tại chỗ. Trong trường hợp khẩn cấp, những
hành động này và các chỉ dẫn phù hợp sẽ được thông
báo qua hệ thống thông báo toàn trường.

KHÓA CỬA CỔNG BÊN NGOÀI - "Đi vào bên trong.
Khóa tất cả các cửa cổng bên ngoài"
KHÓA CỬA PHÒNG BÊN TRONG - "Khóa cửa, tắt
đèn, núp"
DI TẢN - "Đi đến một nơi đã được cho biết"
ẨN TRÚ - "Tránh trường hợp nguy hiểm bằng một
phương pháp an toàn"

HUẤN LUYỆN
Vui lòng dành chút thời giờ đọc cho biết những hành
động này. Học sinh và ban nhân viên sẽ được huấn
luyện và nhà trường sẽ thực tập những hành động
này nhiều lần trong suốt niên học. Thông tin chi tiết
được trình bày trên trang http://iloveuguys.org
KHÓA CỬA CỔNG BÊN NGOÀI
ĐI VÀO BÊN TRONG. KHÓA TẤT CẢ CÁC CỬA
CỔNG BÊN NGOÀI
Lệnh khóa tất cả các cửa, cổng được ban ra khi có
đe dọa hay nguy hiểm xảy ra bên ngoài tòa nhà
trường học.
HỌC SINH:
• Đi trở vào bên trong tòa nhà

HỌC SINH:
• Đi tránh, núp
• Giữ im lặng
GIÁO VIÊN:
• Khóa cửa phòng học
• Tắt đèn
• Đi tránh, núp
• Giữ im lặng
• Chờ cho nhân viên cứu nạn đến mở cửa
• Điểm danh, cho biết đủ số học sinh door
DI TẢN ĐẾN MỘT ĐỊA ĐIỂM
Lệnh di tản được ban ra để dời học sinh và ban nhân viên
nhà trường từ một nơi này đến một nơi khác.
HỌC SINH:
• Mang theo điện thoại của mình
• Để tất cả mọi thứ khác lại
• Đứng sắp hàng một
• Giơ tay lên
• Chuẩn bị sẳn sàng để nghe lệnh làm điều gì khác
trong lúc đáp ứng cho tình trạng này.
• Mang theo sổ điểm danh, nếu được
• Dẫn học sinh đến địa điểm di tản
• Điểm danh, cho biết đủ số học sinh
ẨN NÚP
TRÁNH TRƯỜNG HỢP NGUY HIỂM BẰNG MỘT
PHƯƠNG PHÁP AN TOÀN
Lệnh ẩn núp được ban ra khi cá nhân cần được
bảo vệ.
TRƯỜNG HỢP NGUY HIỂM ĐIỂN HÌNH:
• Con trốt
• Vật liệu nguy hiểm
PHƯƠNG PHÁP AN TOÀN ĐIỂN HÌNH:
• Di tản đến khu vực ẩn núp
• Đóng cửa phòng học cho kín
HỌC SINH:
• Dùng phương pháp an toàn và tránh nguy
hiểm phù hợp
GIÁO VIÊN:
• Dùng phương pháp an toàn và tránh nguy
hiểm phù hợp
• Điểm danh, cho biết đủ số học sinh

trong trường
• Trở lại các sinh hoạt bình thường

GIÁO VIÊN:
• Tụ tập tất cả học sinh và ban nhân
viên vào từ bên ngoài tòa nhà
• Chú ý nhiều hơn về tình trạng sự việc
đang xảy ra
• Giữ các sinh hoạt bình thường
• Điểm danh, cho biết đủ số học sinh

© Bản quyền 2009-2017, Tác giả giữ bản quyền. Quỹ “I Love U Guys”. Bailey, CO 80421. Hai tên 'SRP, The Standard Response Protocol' và 'I Love U Guys' là
thương hiệu của Quỹ “I Love U Guys” và có thể đăng ký trong một số khu vực pháp lý. Tài liệu này có thể được sao chép và phân phối thể theo “Điều kiện sử
dụng của SRP”. TÀI LIỆU VỀ SRPx DÀNH CHO PHỤ HUYNH, HỌC SINH TỪ MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 12 | Phiên bản 2.0.1 | 01/06/2018 | http://iloveuguys.org

