
Kebijakan - Anafilaksis
Sekolah Dasar Epping

Tujuan
Untuk menjelaskan kepada Sekolah Dasar Epping orang tua, wali, staf dan siswatentang proses dan
prosedur yang ada untuk mendukung siswa yang didiagnosis berisiko menderita anafilaksis.
Kebijakan ini juga memastikan bahwa Epping Primary School mematuhi Perintah Menteri 706 dan
pedoman Departemen untuk manajemen anafilaksis.

Ruang Lingkup
Kebijakan ini berlaku untuk:
· semua staf, termasuk staf bantuan kasual dan sukarelawan
· semua siswa yang telah didiagnosis dengan anafilaksis, atau yang mungkin memerlukan

perawatan darurat untuk reaksi anafilaksis, dan orang tua serta wali mereka.

Kebijakan
Pernyataan Sekolah
Epping Primary School akan sepenuhnya mematuhi Perintah Menteri 706 dan pedoman terkait yang
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan.

Anafilaksis
Anafilaksis adalah reaksi alergi parah yang terjadi setelah terpapar alergen. Alergen yang paling
umum untuk anak usia sekolah adalah kacang-kacangan, telur, susu sapi, ikan, kerang, gandum,
kedelai, wijen, lateks, sengatan serangga tertentu dan obat-obatan.
Gejala
Tanda dan gejala reaksi alergi ringan hingga sedang dapat meliputi:

● pembengkakan pada bibir, wajah dan mata
● gatal-gatal atau bekas
● kesemutan di mulut.

Tanda dan gejala anafilaksis, reaksi alergi yang parah, dapat meliputi:
pernapasan sulit/berisik

● pembengkakan lidah
● kesulitan berbicara dan/atau suara serak
● mengi atau batuk terus-menerus
● pusing terus-menerus atau kolaps
● siswa tampak pucat atau floppy
● sakit perut dan/atau muntah
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Gejala biasanya berkembang dalam sepuluh menit dan hingga dua jam setelah terpapar alergen,
tetapi dapat muncul dalam beberapa menit.

Pengobatan
Adrenalin yang diberikan sebagai suntikan ke otot paha tengah bagian luar adalah pengobatan
pertolongan pertama untuk anafilaksis.

Individu yang didiagnosis berisiko anafilaksis diberi resep autoinjektor adrenalin untuk digunakan
dalam keadaan darurat. Autoinjector adrenalin ini dirancang agar siapa pun dapat menggunakannya
dalam keadaan darurat.

Rencana Manajemen Anafilaksis Individual

Semua siswa di Epping Primary Schoolyang didiagnosis oleh praktisi medis berisiko menderita reaksi
anafilaksis harus memiliki Rencana Manajemen Anafilaksis Individual. Ketika diberitahu tentang
diagnosis anafilaksis, kepala Sekolah Dasar Epping bertanggung jawab untuk mengembangkan
rencana dengan berkonsultasi dengan orang tua/wali siswa.

Rencana Manajemen Anafilaksis Individu akan diterapkan sesegera mungkin setelah siswa
mendaftar di Sekolah Dasar Epping dan jika memungkinkan, sebelum hari pertama siswa.
Orang tua dan pengasuh harus:

● mendapatkan Rencana Aksi ASCIA untuk Anafilaksis dari praktisi medis siswa dan
memberikan salinannya ke sekolah sesegera mungkin

● segera menginformasikan sekolah secara tertulis jika ada perubahan yang relevan dalam
kondisi medis siswa dan dapatkan Rencana Aksi ASCIA untuk Anafilaksis yang diperbarui

● pberpartisipasi dalam tinjauan tahunan Rencana siswa.

Rencana Manajemen Anafilaksis Individu setiap siswa harus mencakup:
● informasi tentang kondisi medis siswa yang berhubungan dengan alergi dan potensi reaksi

anafilaksis, termasuk jenis alergi yang dimiliki siswa,
● informasi tentang tanda atau gejala yang mungkin ditunjukkan oleh siswa jika terjadi reaksi

alergi berdasarkan diagnosis tertulis dari dokterpraktisi
● strategiuntuk meminimalkan risiko pajanan terhadap alergen yang diketahui saat siswa berada

di bawah pengawasan atau pengawasan staf sekolah, termasuk di halaman sekolah, di
perkemahan dan tamasya, atau pada acara khusus yang diadakan, diselenggarakan, atau
dihadiri oleh sekolah

● nama orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan strategi minimalisasi risiko, yang
telah diidentifikasi dalam Rencana

● informasi tentang di mana obat siswa akan disimpan
● kontak darurat siswa merinci
● Rencana Aksi ASCIA terbaru untuk Anafilaksis yang diselesaikan oleh praktisi medis siswa.
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Tinjauan dan pembaruan Rencana Pengelolaan Anafilaksis Individual Rencana Pengelolaan
Anafilaksis Individual
siswa akan ditinjau dan diperbarui setiap tahun dengan berkonsultasi dengan orang tua/pengasuh
siswa. Rencana tersebut juga akan ditinjau dan, jika perlu, diperbarui dalam keadaan berikut:

● sesegera mungkin setelah siswa mengalami reaksi anafilaksis di sekolah
● jika kondisi medis siswa, sejauh yang berkaitan dengan alergi dan potensi reaksi anafilaksis,

berubah
● ketika siswa berpartisipasi dalam aktivitas di luar lokasi, termasuk perkemahan dan tamasya,

atau di acara-acara khusus termasuk pesta dan konser.

Lokasi rencana dan autoinjectors adrenalin

Students tidak akan menjaga autoinjectors adrenalin mereka pada orang mereka:

Sebuah copy Rencana Pengelolaan Individu Anafilaksis masing-masing siswa akan disimpan
dengan ASCIA mereka Rencana Aksi Anafilaksis di kantor di gudang di kabinet,
bersama-sama dengan autoinjector adrenalin siswa. Autoinjectors adrenalin harus diberi label
dengan nama siswa.

Strategi Minimisasi Risiko

Bagian ini harus merinci strategi minimalisasi risiko yang akan diterapkan sekolah Anda untuk
mengurangi kemungkinan seorang siswa menderita reaksi anafilaksis di sekolah. Harap
pertimbangkan strategi untuk semua kegiatan sekolah, termasuk:

selama kegiatan kelas (termasuk rotasi kelas, kelas spesialis dan elektif)

● antara kelas dan istirahat lainnya
● di kantin
● saat istirahat dan makan siang
● sebelum dan sesudah sekolah
● perkemahan dan tamasya, atau pada acara-acara khusus yang diadakan, diselenggarakan

atau dihadiri oleh sekolah (misalnya pesta kelas, mata pelajaran pilihan dan pengalaman
kerja, hari budaya, pesta, konser, acara di sekolah lain, kompetisi atau penyerangan).

Staf kantor akan segera dipanggil jika seorang anak mengalami reaksi anafilaksis untuk
mendapatkan epipen siswa.

Untuk mengurangi risiko seorang siswa menderita reaksi anafilaksis di Sekolah Contoh, kami telah
menerapkan strategi berikut:

● staf dan siswa secara teratur diingatkan untuk mencuci tangan setelah makan;
● siswa dilarang berbagi tempatmakanan
● sampahdi sekolah harus tetap tertutup tutupnya untuk mengurangi risiko menarik

serangga.
● Sarung tangan harus dipakai saat mengambil kertas atau sampah di taman

bermain;
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● staf kantin sekolah dilatih dalam penanganan makanan yang tepat untuk
mengurangi risiko kontaminasi silang

● kelompok tahun akan diberitahu tentang alergen yang harus dihindari sebelum
pesta kelas, acara atau ulang tahun

● penggunaan umum EpiPen akan disimpan di kantin sekolah, kantor dan di tas
tugas halaman untuk kemudahan akses.

● Perencanaan untuk kegiatan di luar lokasi akan mencakup strategi minimalisasi
risiko bagi siswa yang berisiko anafilaksis termasuk persyaratan pengawasan,
jumlah staf terlatih yang sesuai, prosedur tanggap darurat, dan pengendalian
risiko lain yang sesuai dengan aktivitas dan siswa yang hadir.

Autoinjectors adrenalin untuk penggunaan umum

Epping Sekolah Dasar akan mempertahankan pasokanautoinjecto adrenalinrs untuk penggunaan
umum, sebagai back-up untuk yang disediakan oleh orang tua dan wali bagi siswa tertentu, dan juga
bagi siswa yang mungkin menderita reaksi pertama kalinya di sekolah .

Autoinjector adrenalin untuk penggunaan umum akan disimpan di kantor, di gudang di atas lemari
hitam dan diberi label "penggunaan umum".
Staf kantor bertanggung jawab untuk mengatur pembelian autoinjector adrenalin untuk penggunaan
umum, dan akan mempertimbangkan:

● jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Contoh yang berisiko anafilaksis
● aksesibilitas autoinjector adrenalin yang disediakan oleh orang tua
● ketersediaan pasokan autoinjector yang cukup untuk penggunaan umum di berbagai lokasi di

sekolah, serta di kamp,     tamasya dan acaraacara
● -, rentang hidup autoinjector adrenalin yang terbatas, dan kebutuhan akan autoinjector

adrenalin penggunaan umum untuk diganti saat digunakan atau sebelumnya untuk
kedaluwarsa.

Tanggap Darurat

Jika terjadi reaksi anafilaksis, prosedur tanggap darurat dalam kebijakan ini harus diikuti, bersama
dengan prosedur pertolongan pertama umum sekolah, prosedur tanggap darurat, dan Rencana
Pengelolaan Anafilaksis Individu siswa.

Daftar lengkap dan terkini dari siswa yang diidentifikasi berisiko anafilaksis disimpan oleh anggota
staf kantor dan disimpan di kantor, dalam folder biru berlabel 'Siswa dengan Kondisi medis', di rak
buku Untuk kamp,   perjalanan dan acara khusus, anggota staf yang ditunjuk akan bertanggung jawab
untuk menjaga daftar siswa yang berisiko anafilaksis menghadiri acara khusus, bersama dengan
Rencana Manajemen Anafilaksis Individu dan autoinjector adrenalin, jika sesuai.
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Jika seorang siswa mengalami reaksi anafilaksis di sekolah atau selama kegiatan sekolah, staf
sekolah harus:

Lang
kah

Tindakan

1 · Baringkan orang tersebut
· Jangan biarkan mereka berdiri atau berjalan
· Jika sulit bernapas, biarkan mereka duduk

● Tenang dan tenang
● Jangan tinggalkan mereka sendiri
● Carilah bantuan dari anggota staf lain atau siswa yang dapat diandalkan untuk

menemukan autoinjector adrenalin siswa atau autoinjector penggunaan umum
sekolah, dan Rencana Manajemen Anafilaksis Individu siswa, disimpan di kantor, di
gudang di lemari hitam

● Jika paket siswa tidak segera tersedia, atau mereka tampaknya mengalami reaksi
pertama kali, ikuti langkah 2 hingga 5

2 Berikan EpiPen atau EpiPen Jr (jika berat badan siswa di bawah 20kg)
· Keluarkan dari wadah plastik
· Bentuk kepalan di sekitar EpiPen dan tarik pelepas pengaman biru (tutup)
· Tempatkan ujung oranye pada bagian luar paha tengah siswa (dengan atau tanpa

pakaian)
· Dorong ke bawah dengan keras hingga terdengar bunyi klik atau terasa dan tahan di

tempatnya selama 3 detik
· Hapus EpiPen
· Catat waktu EpiPen diberikan
· Simpan EpiPen bekas untuk diserahkan kepada paramedis ambulans bersama dengan

waktu pemberiannya

3 Panggil ambulans (000)

4 Jika tidak ada perbaikan atau kemajuan gejala yang parah (seperti yang dijelaskan dalam
Rencana Aksi ASCIA untuk Anafilaksis), dosis adrenalin lebih lanjut dapat diberikan
diberikan setiap lima menit, jika autoinjector adrenalin lain tersedia.

5 Hubungi kontak darurat siswa.

Jika seorang siswa tampak mengalami reaksi alergi yang parah, tetapi sebelumnya belum pernah
didiagnosis alergi atau berisiko anafilaksis, staf sekolah harus mengikuti langkah 2 – 5 seperti di
atas.

[Catatan: Jika ragu, lebih baik menggunakan autoinjector adrenalin daripada tidak menggunakannya,
bahkan jika di belakang reaksinya bukan anafilaksis. Perawatan anafilaksis yang kurang lebih
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berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa daripada perawatan berlebihan untuk reaksi alergi
ringan hingga sedang. Lihat halaman 41 dari Pedoman Anafilaksis].

Rencana Komunikasi

Kebijakan ini akan tersedia di Epping Primary School situs websehingga orang tua dan anggota
komunitas sekolah lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi tentang Epping Primary
School prosedur manajemen anafilaksis. Orang tua dan wali siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar
Epping dan diidentifikasi berisiko anafilaksis juga akan diberikan salinan kebijakan ini.

Kebijakan ini akan dimasukkan dalam paket induksi relawan/CRT, dll

. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua staf yang relevan, termasuk
staf bantuan kasual, staf kantin, dan sukarelawan mengetahui kebijakan ini dan Epping Primary
School proseduruntuk manajemen anafilaksis. Staf bantuan kasual dan sukarelawan yang
bertanggung jawab atas perawatan dan/atau pengawasan siswa yang diidentifikasi berisiko
anafilaksis juga akan menerima pengarahan lisan tentang kebijakan ini, peran mereka dalam
menanggapi reaksi anafilaksis dan jika diperlukan, identitas dari siswa yang berisiko.

Kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memastikan staf yang relevan dilatih dan diberi
pengarahan dalam manajemen anafilaksis, sesuai denganDepartemen Pedoman Anafilaksis.

Pelatihan staf

Kepala sekolah akan memastikan bahwa staf sekolah berikut ini dilatih dengan tepat dalam
manajemen anafilaksis:

· Semua staf sekolah yang menyelenggarakan kelas yang dihadiri oleh siswa yang berisiko
anafilaksis

Staf yang diwajibkan untuk melakukan pelatihan harus telah menyelesaikan:
· kursus pelatihan manajemen anafilaksis tatap muka yang disetujui dalam tiga tahun terakhir,

atau
· kursus pelatihan manajemen anafilaksis online yang disetujui dalam dua tahun terakhir.

Contoh Sekolah menggunakan kursus pelatihan berikut [masukkan detail, misalnya kursus ASCIA
eTraining (dengan 22303VIC, atau 22300VIC atau 10313NAT].

Catatan, untuk detail tentang modul pelatihan staf yang disetujui, lihat halaman 13 dari Pedoman
Anafilaksis]
Staf juga diwajibkan untuk menghadiri pengarahan tentang manajemen anafilaksis dan kebijakan ini
setidaknya dua kali per tahun (dengan pengarahan pertama diadakan pada awal tahun ajaran),
difasilitasi oleh anggota staf yang telah berhasil menyelesaikan kursus manajemen anafilaksis dalam
2 tahun terakhir termasuk peran insert, yaitu kepala sekolah atau Supervisor Anafilaksis Sekolah.
Setiap briefing akan membahas:
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● kebijakan ini
● penyebab, gejala dan pengobatan anafilaksis
● identitas siswa dengan kondisi medis yang berhubungan dengan alergi dan potensi reaksi

anafilaksis, dan di mana obat mereka berada
● Cara menggunakan adrenalin autoinjector, termasuk praktik langsung dengan pelatih

adrenalin autoinjector
● prosedur pertolongan pertama dan tanggap darurat umum sekolah
● lokasi, dan akses ke, autoinjector adrenalin yang telah disediakan oleh orang tua atau dibeli

oleh sekolah untuk penggunaan umum.

Ketika seorang siswa baru mendaftar di Sekolah Dasar Epping yang berisiko anafilaksis, kepala
sekolah atau delegasi akan mengembangkan rencana sementara dengan berkonsultasi dengan
orang tua siswa dan memastikan bahwa staf yang sesuai dilatih dan diberi pengarahan sesegera
mungkin.

Kepala sekolah akan memastikan bahwa sementara siswa yang berisiko anafilaksis berada di bawah
perawatan atau pengawasan sekolah di luar kegiatan kelas normal, termasuk di halaman sekolah, di
perkemahan dan tamasya, atau pada hari-hari acara khusus, ada jumlah sekolah yang cukup. staf
yang hadir yang telah dilatih dalam manajemen anafilaksis.

Informasi lebih lanjut dan sumber daya
● Kebijakan Sekolah dan Panduan Penasehat:

■ Anafilaksis
■ Manajemen anafilaksis di sekolah

● Alergi & Anafilaksis Australia: Strategi minimalisasi risiko
● Pedoman ASCIA: Sekolah dan pengasuhan anak
● Rumah Sakit Anak Kerajaan: Alergi dan imunologi
● Kebutuhan Perawatan Kesehatan.
● Pedoman Anafilaksis

Siklus Tinjauan
Kebijakan ini terakhir diperbarui pada Juli 2020 dan dijadwalkan untuk ditinjau pada 2021.

Kepala sekolah akan melengkapi Daftar Periksa Manajemen Risiko Tahunan Departemen untuk
manajemen anafilaksis untuk membantu evaluasi dan tinjauan kebijakan ini dan dukungan yang
diberikan kepada siswa yang berisiko anafilaksis.

Kebijakan EPS - Anafilaksis Juli 2021 - Juli 2022

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/anaphylaxis.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/pages/anaphylaxisschl.aspx
https://edugate.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/Schools/teachers/health/riskminimisation.pdf
https://allergyfacts.org.au/allergy-management/schooling-childcare
https://www.rch.org.au/allergy/about_us/Allergy_and_Immunology/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/pages/anaphylaxisschl.aspx

