THÔNG CÁO BÁO CHÍ:
Quảng Trị, 29/1/2008 – Hôm nay, Công ty Johnson and Johnson phối hợp cùng
Quỹ Phòng Chống Thương Vong Châu Á (AIPF) trao tặng 483 mũ bảo hiểm cho
toàn thể học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Sông Hiếu, 763 mũ bảo hiểm cho
học sinh và giáo viên trường tiểu học Số 1 Khe Sanh, 125 mũ bảo hiểm cho học
sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành tỉnh Quảng Trị. Tiếp đó ngày
31/1/2008, AIPF cùng Johnson & Johnson trao 454 mũ bảo hiểm cho các học sinh
trường tiểu học số 1 Nam Lý và 582 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên trường
tiểu học Quảng Thuận, tỉnh Quảng Bình thông qua chương trình “Mũ bảo hiểm
cho trẻ em”, một chương trình của AIPF, được sáng lập bởi Ông Greig Craft.
Ông Stefan Phang, nguyên Giám đốc An toàn Công ty Johnson & Johnson khu vực
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Châu Á – Thái Bình Dương là người khởi xướng ý tưởng trao tặng mũ bảo hiểm
cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Bình. Ý tưởng này đã lan tỏa mạnh mẽ trong
tập đoàn Johnson & Johnson toàn cầu, khuyến khích sự đóng góp và nỗ lực gây
quỹ của các chi nhánh và cá nhân, như cộng đồng Johnson & Johnson tại Thuỵ Sĩ,
Trung Đông, New Zealand, Singapore, Washington, California, v.v…
Tham gia dự án “Mũ Bảo Hiểm Cho Trẻ Em ” từ năm 2004, Johnson & Johnson đã
liên tục tài trợ và vận động tài trợ cho dự án với mong muốn chia sẽ trách nhiệm
cùng với cộng đồng Việt Nam. Sự an toàn của trẻ em Việt Nam chính là sự quan
tâm hàng đầu của Johnson & Johnson, dự án này là cầu nối giúp Johnson &
Johnson được gần gủi với trẻ em Việt Nam hơn.
“Tuy luật đã đi vào hiệu lực và có những kết quả rất đáng mừng, nhưng chúng ta
chưa thể hài lòng với kết quả này được. Sau ngày 15/12/2007 các trường hợp chấn
thương sọ não do tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra đối với nhiều người, trong đó
có trẻ em. Nguyên nhân đa phần do không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không đúng
quy cách hoặc mũ không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trước những nguyên nhân đó,
chúng tôi xác định không được bằng lòng với kết quả trước mắt, mà phải tiếp tục
công việc của mình”. Ông Craft nhấn mạnh.
AIPF thực hiện chương trình “Mũ bảo hiểm cho Trẻ em” nhằm giúp cho giới trẻ
hiểu được lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay,
chương trình Mũ Bảo hiểm cho Trẻ em (Helmets for Kids) đã tài trợ hơn 300.000
mũ bảo hiểm cho trẻ em ở Đông Nam Á. Bà Mirjam Sidik – Phó Giám đốc Điều
hành AIPF cho biết: “Nếu như một học sinh nào đó được cứu sống nhờ vào sự
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đóng góp của Johnson & Johnson thì sẽ mang đến ý nghĩa rất lớn. Đây cũng là một
thông điệp cần chuyển tải rộng rãi đến mọi người. Hy vọng các em học sinh sẽ kể
với cha mẹ chúng về sự kiện hôm nay và phần nào giúp đỡ cha, mẹ, anh, chị của
các em nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm. Biết đâu
rằng nhiều người sẽ tránh được thương tật do tai nạn giao thông nhờ vào sự kiện
này.
Về tổ chức AIPF: Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á là tổ chức phi lợi
nhuận được thành lập với mục tiêu giảm thiểu thương vong do tai nạn giao thông
gây ra, đặc biệt đối với trẻ em. Quỹ đang thực hiện hàng loạt những chương trình
giáo dục trên khắp các trường tiểu học trên cả nước và các chiến dịch nâng cao
nhận thức cộng đồng về an toàn giao thông. Cho đến nay, thông qua chương trình
“Mũ bảo hiểm trẻ em”, Quỹ đã vận động tài trợ trên 300,000 mũ bảo hiểm cho học
sinh tiểu học trên khắp cả nước Việt Nam, Thái lan, Lào và Campuchia. Chương
trình hiện đang được phát triển sang các nước Châu Phi.
Nhà máy sản xuất Mũ bảo hiểm Nhiệt đới Protec, một dự án phi lợi nhuận của
AIPF, đã phát minh ra loại mũ bảo hiểm “nhiệt đới” đầu tiên trên thế giới và mũ
bảo hiểm đi mô tô cho trẻ em .Cùng với việc tuyển dụng người lao động tàn tật làm
việc tại nhà máy của mình đặt tại Việt Nam, AIPF đã tạo nên một chiếc mũ bảo
hiểm mang đậm giá trị nhân văn.
Tất cả lợi nhuận của nhà máy sẽ được đưa trở lại để sử dụng cho các hoạt động hổ
trợ cộng đồng của quỹ.

