
Политика - Анафилакса
Отворање основно училиште

Цел
Да им се објаснат нана основното училиштеЕпинг родителите, негувателите, вработените и
учениците одпроцесите и процедурите за поддршка на учениците дијагностицирани како
изложени на ризик да страдаат од анафилакса. Оваа политика, исто така, осигурува дека
основното училиште „Епинг“ е во согласност со министерската наредба 706 и упатствата на
Одделот за управување со анафилакса.

Опсег
Оваа политика се однесува на:
· целиот персонал, вклучително и персонал за помош и волонтери
· сите ученици на кои им е дијагностицирана анафилакса, или на кои може да им биде

потребен итен третман за анафилактичка реакција, и нивните родители и негуватели.

Политика
Изјава за училиштето
Основното училиште „Епинг“ целосно ќе се усогласи со министерската наредба 706 и
придружните упатства објавени од Одделот за образование и обука.

Анафилакса
Анафилакса е тешка алергиска реакција која се јавува по изложување на алерген. Најчестите
алергени за деца на училишна возраст се ореви, јајца, кравјо млеко, риба, школки, пченица,
соја, сусам, латекс, одредени убоди од инсекти и лекови.
Симптоми
Знаци и симптоми на блага до умерена алергиска реакција може да вклучуваат:

● оток на усните, лицето и очите
● коприва или заварувања
● пецкање во устата.

Знаци и симптоми на анафилакса, тешка алергиска реакција, може да вклучуваат:
тешко/бучно дишење

● оток на јазикот
● тешкотии во зборувањето и/или рапав глас
● отежнато дишење или постојана кашлица
● постојана вртоглавица или колапс
● студентот се појавува блед или флопи
● абдоминална болка и/или повраќање
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Симптомите обично се развиваат во рок од десет минути и до два часа по изложување на
алерген, но може да се појават во рок од неколку минути.

Третман
Адреналин даден како инјекција во мускулот на надворешниот дел од средината на бутот е
третман за прва помош за анафилакса.

На лицата со дијагноза дека се изложени на ризик од анафилакса им се препишува
автоинјектор за адреналин за употреба во итен случај. Овие адреналински автоинјектори се
дизајнирани така што секој може да ги користи во итен случај.

Индивидуални планови за управување со анафилакса

Сите студенти на Epping Primary School на кои лекарот лекар им дијагностицира дека се
изложени на ризик да страдаат од анафилактичка реакција мора да имаат Индивидуален план
за управување со анафилакса. Кога ќе биде известен за дијагноза на анафилакса, директорот
на основното училиште „Епинг“ е одговорен за развивање план во консултација со
родителите/негувателите на ученикот.

Индивидуален план за управување со анафилакса ќе биде воспоставен што е можно поскоро
откако ученикот ќе се запише во основното училиште „Епинг“ и каде што е можно, пред првиот
ден на ученикот.
Родителите и негувателите мора: да

● добијат АКЦИЈА Акционен план за анафилакса од медицинскиот лекар на студентот и да
обезбедат копија на училиштето што е можно поскоро

● веднаш писмено известете го училиштето ако има релевантна промена во
здравствената состојба на ученикот и добијте ажуриран Акционен план ASCIA за
анафилакса

● p учествуваатво годишните прегледи на Планот на ученикот.

Индивидуалниот план за управување со анафилакса на секој студент мора да вклучува:
● информации за медицинската состојба на студентот што се однесува на алергии и

потенцијалот за анафилактичка реакција, вклучувајќи го и видот на алергија, студентот
има

● информации за знаците или симптомите што студентот може да ги покаже во случај на
алергиска реакција врз основа на писмена дијагноза од лекарпрактичарите за

● стратегии нада се минимизира ризикот од изложеност на познати алергени додека
ученикот е под грижа или надзор на училишниот персонал, вклучително и во училишниот
двор, на кампови и екскурзии, или на специјални настани спроведени, организирани или
посетени од училиштето

● името на лицето (ите) одговорно за спроведување на стратегиите за минимизирање на
ризикот, кои се идентификувани во Планот

● информации за тоа каде ќе се чуваат лековите на ученикот
● итен контакт на студентот дава детали
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● за ажурираниот Акционен план на АСЦИА за анафилакса, завршен од медицинскиот
лекар на студентот.

Преглед и ажурирање на индивидуалните планови за управување со анафилакса
Индивидуалниот план за управување со анафилакса на студентот ќе се разгледува и ажурира
на годишно ниво, во консултација со родителите/старателите на ученикот. Исто така, планот ќе
се разгледа и, доколку е потребно, ќе се ажурира во следниве околности:

● штом тоа е практично откако ученикот има анафилактичка реакција на училиште,
● ако здравствената состојба на ученикот, доколку се однесува на алергија и потенцијал за

анафилактичка реакција, се менува
● кога ученикот учествува во активност надвор од теренот, вклучувајќи кампови и

екскурзии, или на специјални настани, вклучувајќи фецеси и концерти.

Локација на планови и адреналин autoinjectors

Sучениците тврдат нема да ги задржат своите адреналин autoinjectors на нивните лице:

Копија од План за управување Индивидуалните Анафилакса секој студент ќе се чуваат
со нивните ASCIA Акциониот план за Анафилакса во канцеларијата во магацин на
кабинет, заедно со авто -инјектор за адреналин кај ученикот. Адреналинските
автоинјектори мора да бидат означени со името на ученикот.

Стратегии за

минимизирање на ризикот Овој дел треба да ги опише стратегиите за минимизирање на
ризикот што вашето училиште ќе ги воведе за да ја намали можноста ученикот да страда од
анафилактичка реакција на училиште. Ве молиме, разгледајте ги стратегиите за сите училишни
активности, вклучувајќи:

за време на активности во училницата (вклучувајќи ротации на часови, специјализирани и
изборни часови)

● помеѓу часови и други паузи
● во мензи
● за време на одмор и време за ручек
● пред и после училиште
● кампови и екскурзии, или на специјални настани што се организираат, организираат

или посетуваат училиштето (на пр. забави на час, изборни предмети и работно искуство,
културни денови, фецеси, концерти, настани во други училишта, натпревари или упади).

Канцеларискиот персонал ќе биде повикан веднаш ако детето има анафилактична реакција за
да ги добие учениците епипен.
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За да го намалиме ризикот од студент кој страда од анафилактичка реакција во Пример
училиште, ги воспоставивме следниве стратегии:

● вработените и студентите редовно се потсетуваат да ги мијат рацете после
јадење;

● учениците се обесхрабрени да ги делатхрана
● кантите за ѓубре сона училиште да останат покриени со капаци за да се

намали ризикот од привлекување инсекти,
● ракавиците мора да се носат при подигање хартија или ѓубре во

игралиштето;
● персоналот на училишната кантина е обучен за соодветно ракување со

храна за да се намали ризикот од вкрстена контаминација,
● групите од годината ќе бидат информирани за алергени што мора да се

избегнат однапред за забавите, настаните или родендените
● , општа употреба EpiPen ќе се чува во училишната кантина, канцеларија и

во дворот торба за олеснување на пристапот.
● Планирањето за активности надвор од локацијата ќе вклучува стратегии за

минимизирање на ризикот за студентите изложени на ризик од анафилакса,
вклучувајќи барања за надзор, соодветен број обучен персонал, постапки за
одговор при итни случаи и други контроли на ризик соодветни на активноста
и учениците што присуствуваат.

Адреналин autoinjectors за општа употреба

Епинг основно училиште ќе се одржи на снабдување на адреналин autoinjectoРС за општа
употреба, како back-up на оние што се предвидени од страна на родителите и старателите за
одредени студенти, а исто така и за учениците кои може да страдаат од првата реакција време
во училиште На

Авто -инјектори за адреналин за општа употреба ќе се чуваат во канцеларија, во складиштето
над црниот ормар и ќе бидат означени како „општа употреба“.
Персоналот на канцеларијата е одговорен за уредување на набавка на автоинјектори за
адреналин за општа употреба и ќе разгледа:

● бројот на ученици запишани на Пример школа со ризик од анафилакса
● достапноста на автоинјектори за адреналин обезбедени од родителите
● достапноста на доволна количина на автоинјектори за општа употреба на различни

локации во училиштето, како и во кампови, екскурзии и настани
● , ограничениот животен век на автоинјектори на адреналин и потребата за општа

употреба на автоинјектори за адреналин што треба да се заменат кога се користат или
претходно до истекот.

Одговоритни случаи

воВо случај на анафилактичка реакција, мора да се почитуваат процедурите за итен одговор
во оваа политика, заедно со општите постапки за прва помош на училиштето, процедурите за
итни случаи и Индивидуалниот план за управување со анафилакса на ученикот.

Политика за ЕПС - анафилакса јули 2021 година - јули
2022 година



Комплетна и ажурирана листа на студенти идентификувани како изложени на ризик од
анафилакса, ја одржува член на канцеларијата и ја чува во канцеларијата, во сина папка со
натпис „Студенти со медицинска состојба“, на полицатакниги закампови, екскурзии и
специјални настани, назначен член на персоналот ќе биде одговорен за одржување на список
на студенти кои се изложени на ризик од анафилакса што присуствуваат на специјалниот
настан, заедно со нивните Индивидуални планови за управување со анафилакса и
автоинјектори на адреналин, каде што е соодветно.

Ако ученикот доживее анафилактичка реакција на училиште или за време на училишна
активност, училишниот персонал мора:

Чеко
р

Акција

1 · Легнете го лицето рамно
· Не дозволувајте да стојат или да одат
· Ако дишењето е отежнато, дозволете им да седат

● Бидете мирни и смирувачки
● Не оставајте ги сами
● Побарајте помош од друг член на персоналот или сигурен студент за да го

пронајде автоинјекторот на адреналин кај ученикот или автоинјекторот за
општа употреба на училиштето, како и индивидуалниот план за управување со
анафилакса на ученикот, складиран на канцеларијата, во складиштето на
црниот ормар

● Ако планот на ученикот не е веднаш достапен, или се чини дека се соочуваат
со реакција за прв пат, следете ги чекорите 2 до 5

2 Администрирајте EpiPen или EpiPen Jr (ако ученикот е под 20 килограми)
· Извадете од пластичен сад
· Формирајте тупаница околу EpiPen и отстранете го синото безбедносно

ослободување (капа)
· Поставете го портокаловиот крај на надворешната средина на бутот на ученикот

(со или без облека)
· Силно притиснете надолу додека не се слушне или почувствува кликнување и

држете го на место 3 секунди
· Отстрани EpiPen
· Забележете го времето кога се администрира EpiPen
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· Зачувајте го користениот EpiPen за да им го предадете на болничарите за брза
помош заедно со времето на администрација

3 Повикајте брза помош (000)

4 Ако нема подобрување или не напредуваат сериозни симптоми (како што е опишано
во Акциониот план на АСЦИА за анафилакса), дополнителни дози на адреналин може
да бидат се администрира на секои пет минути, доколку се достапни други
автоинјектори на адреналин.

5 Контактирајте со итните контакти на ученикот.

Ако се чини дека ученикот има тешка алергиска реакција, но претходно не бил дијагностициран
со алергија или бил изложен на ризик од анафилакса, училишниот персонал треба да ги следи
чекорите 2 - 5, како што е погоре.

[Забелешка: Ако се сомневате, подобро е да користите автоинјектор за адреналин отколку да
не го користите, дури и ако во ретроспектива реакцијата не е анафилакса. Под-третман на
анафилакса е поштетен и потенцијално опасен по живот отколку прекумерно лекување на
блага до умерена алергиска реакција. Погледнете на страница 41 од Насоки за анафилакса].

План за комуникација

Оваа политика ќе биде достапна на вебна -страницатаЕпинг основно училиште, така што
родителите и другите членови на училишната заедница ќе можат лесно да пристапат до
информации за основното училиште постапките за управување со анафилакса на. На
родителите и негувателите на учениците кои се запишани во основното училиште „Епинг“ и се
идентификувани дека се изложени на ризик од анафилакса, исто така, ќе им се достави копија
од оваа полиса.

Оваа политика ќе биде вклучена во волонтерските пакети за воведување волонтери/КРТ, итн

. Директорот е одговорен да осигура дека целиот релевантен персонал, вклучително и
персоналот за вонредни состојби, кантината и волонтерите се свесни за оваа политика и
Основното училиште постапките наза управување со анафилакса. Персоналот за вонредна
помош и волонтерите кои се одговорни за грижата и/или надзорот на учениците кои се
идентификувани како изложени на ризик од анафилакса, исто така, ќе добијат вербален
брифинг за оваа политика, нивната улога во одговорот на анафилактичка реакција и каде што
е потребно, идентитетот на учениците во ризик.

Директорот е исто така одговорен за обезбедување релевантен персонал да биде обучен и
информиран за управување со анафилакса, во согласност созана Одделот
Насокитеанафилакса.
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Обука на персоналот

Директорот ќе осигури дека следниот училишен персонал е соодветно обучен за управување
со анафилакса:

· Целиот училишен персонал што одржува часови на кои учествуваат ученици кои се
изложени на ризик од анафилакса

Персоналот од кој се бара да преземе обука мора да има завршено:
· одобрен курс за обука за управување со анафилакса лице в лице во последните три

години, или
· одобрен онлајн курс за обука за управување со анафилакса во последните две години.

Пример школа го користи следниот курс за обука [внесете детали, на пр. Курс ASCIA eTraining
(со 22303VIC, или 22300VIC или 10313NAT].

Забелешка, за детали за одобрените модули за обука на персоналот, видете на страница 13 од
Насоки за анафилакса] Од
вработените, исто така, се бара да присуствуваат на брифинг за управување со анафилакса и
оваа политика најмалку двапати годишно (со првиот брифинг што ќе се одржи на почетокот на
учебната година), олеснет од страна на вработен/и, кој успешно завршил курс за управување
со анафилакса во последните 2 години, вклучително и вметнување улога, односно директор
или надзорник на училишна анафилакса. Секој брифинг ќе се однесува на:

● оваа политика
● причините, симптомите и третманот на анафилакса
● идентитетот на учениците со медицинска состојба поврзана со алергии и потенцијал за

анафилактичка реакција и каде се наоѓаат нивните лекови
● како да се користи автоинјектор за адреналин, вклучително и практични вежби со тренер

адреналин автоинјектор
● , општа прва помош на училиште и процедури за итна реакција
● локацијата и пристапот до авто -инјектори за адреналин, обезбедени од родители или

купени од училиштето за севкупна употреба.

Кога нов ученик ќе се запише во основното училиште „Епинг“, кој е во опасност од анафилакса,
директорот или делегатот ќе развие привремен план во консултација со родителите на
ученикот и ќе обезбеди обука и информирање на соодветен персонал што е можно поскоро.

Директорот ќе осигури дека додека учениците изложени на ризик од анафилакса се под грижа
или надзор на училиштето надвор од вообичаените активности на часот, вклучително и во
училишниот двор, во кампови и екскурзии или во денови на специјални настани, има доволен
број училишта присутен персонал кој бил обучен за управување со анафилакса.

Дополнителни информации и ресурси
● Училиште за училишна политика и советодавен совет:

■ Анафилакса
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http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/Pages/anaphylaxisschl.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/Pages/anaphylaxisschl.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/anaphylaxis.aspx


■ Менаџмент на анафилакса во училиштата
● Алергија и анафилакса Австралија: Стратегии за минимизирање на ризикот
● Насоки за АСЦИА: Школување и грижа за деца
● Кралска детска болница: Алергија и имунологија
● Потреби за здравствена заштита.
● упатства за анафилакса

Циклус на преглед на
Оваа политика последен пат беше ажурирана во јули 2020 година и закажана е за преглед во
2021 година.

Директорот ќе го пополни Годишниот список на Одделот за управување со ризик за
управување со анафилакса за да помогне во евалуацијата и прегледот на оваа политика и
поддршката што им се дава на студентите изложени на ризик од анафилакса.
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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

