
Kebijakan - Tugas Peduli
EppingSekolah Dasar

Tujuan
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjelaskan kepada komunitas sekolah kami tentang
kewajiban perawatan yang tidak dapat didelegasikan yang harus dilakukan oleh semua staf di
Epping Primary kepada siswa kami dan anggota komunitas sekolah yang mengunjungi dan
menggunakan lingkungan sekolah.

Kebijakan
“Kewajiban menjaga” adalah kewajiban hukum yang mengharuskan sekolah mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi risiko bahaya yang dapat diperkirakan secara wajar,
yang dapat mencakup cedera pribadi (fisik atau psikologis) atau kerusakan properti.
Langkah-langkah wajar yang mungkin diputuskan untuk diambil oleh sekolah kita sebagai tanggapan
terhadap potensi risiko atau bahaya akan bergantung pada keadaan risiko tersebut. Sekolah kami
telah mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko umum di lingkungan sekolah,
termasuk:

● Tugas di halaman dan Pengawasan
● Perkemahan Pencegahan Penindasan
● dan Kunjungan
● Pertolongan Pertama
● Pemeliharaan Pohon Pemeliharaan
● Tempat
● Pribadi Siswa
● Standar Aman untuk Anak
● Penyedia Eksternal
● Manajemen Darurat
● Relawan
● Pengunjung
● Bekerja dengan Anak dan Pemeriksaan Kesesuaian
● Pelaporan Wajib
● Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Stafdi sekolah kami memahami bahwa kegiatan sekolah melibatkan tingkat risiko yang berbeda dan
bahwa perhatian khusus mungkin perlu diambil untuk mendukung siswa yang lebih muda atau siswa
dengan kebutuhan tambahan. Sekolah kami juga memahami bahwa bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa bangunan sekolah tetap dalam kondisi baik dan akan mengambil
langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi risiko anggota komunitas kami menderita cedera atau
kerusakan karena keadaan tempat tersebut. Staf sekolah, orang tua, wali, dan siswa didorong untuk
berbicara dengan kepala sekolah untuk menyampaikan kekhawatiran tentang risiko atau bahaya di
sekolah kita, atau kewajiban kita untuk menjaga.

Penyedia Eksternal
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Stafdi sekolah kami mengakui bahwa, karena tugas kepedulian kami tidak dapat didelegasikan, kami
juga diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi risiko bahaya yang
dapat diperkirakan secara wajar ketika penyedia eksternal telah dilibatkan untuk merencanakan atau
melakukan aktivitas yang melibatkan kami siswa. Our Kebijakan PengunjungKebijakan dan
Perkemahan dan Wisata sertakan informasi tentang keselamatan dan perawatan siswa kami saat
terlibat dengan penyedia eksternal. Sekolah kami juga mengambil langkah-langkah untuk
memastikan keselamatan siswa ketika mereka terlibat dalam program pembelajaran di luar tempat
kerja dengan penyedia eksternal. Sekolah kami akan mengikuti semua kebijakan dan pedoman
Departemen Pendidikan dan Pelatihan yang berlaku sehubungan dengan pembelajaran di luar lokasi
dan akan memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan siswa yang terlibat dalam kegiatan ini
adalah yang terpenting. Pedoman Departementerkait Pembelajaran di Tempat Kerja tersedia di
tautan berikut:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx

Informasi dan Sumber Daya Lebih Lanjut
Panduan Kebijakan dan Penasihat Sekolah: Panduan Kebijakan dan Penasehat Tugas dari
Sekolah: Pembelajaran di Tempat Kerja

Siklus Tinjauan
Kebijakan ini terakhir diperbarui pada 17 Juni 2019 dan dijadwalkan untuk ditinjau pada Juni 2023.
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