Политика - прва помош во
основно училиште
Цел
ОбезбедувањеДа се осигура дека училишната заедница го разбира пристапот на нашето
училиште кон прва помош за учениците.

обемот
Се предвидениПрва помош за анафилакса и астма во нашето училиште:
● Анафилакса политика
● астма

Политиката
Од време на време на вработените Епинг ОУ можеби ќе треба да се администрира прва
помош на студентите во училиште или школски активности.
Родителите/негувателите треба да бидат свесни дека целта на прва помош не е да се
дијагностицира или третира состојба.
Персонал
Директорот ќе осигури дека основното училиште „Епинг“ има доволен персонал со соодветни
нивоа на обука за прва помош за да ги задоволи потребите за прва помош на училишната
заедница.
Основните училишта Епинг обучени заслужбеници за прва помош се:
● Ханан Довиче
● Роузи Николс
● Марша Muir
● Фран Сини
Прибор за прва помош - Основното училиште „Епинг“ ќе одржува:
○ Главни прибор за прва помош што ќе се чуваат во просторијата за прва помош.
○ 5 преноснипрва помош комплети за што можат да се користат за екскурзии, кампови или
дворови. Преносливитепрва помош прибор за ќе се чуваат вомагацинот на канцеларијата
Персоналот на канцеларијата ќе биде одговорен за одржување на сите прибор за прва помош.
Грижа за болните ученици - Учениците кои не се добро, не треба да посетуваат училиште.
Ако некој ученик не се чувствува добро во текот на училишниот ден, тој може да биде упатен

до канцеларијата и следен од персоналот. Во зависност од природата на нивните симптоми,
персоналот може да контактира со родители/негуватели или лице за итен контакт за да побара
од нив да го соберат ученикот.
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Управување со прва помош
Ако има ситуација или инцидент што се случува на училиште или училишна активност за која е
потребна прва помош на ученик:
● Персоналот што бил обучен за прва помош ќе управува прва помош во согласност со
нивната обука. Во итна ситуација, другиот персонал може да помогне во
администрацијата на прва помош во рамките на нивното ниво на компетентност.
● Во медицински итен случај, персоналот може да преземе итни мерки и не треба да добие
согласност од родителот/старателот за да го стори тоа. Персоналот може да контактира
со Triple Zero “000” за итни медицински услуги во секое време.
● Персоналот исто така може да контактира со НУТСКА ПОВИК (на 1300 60 60 24) во итен
случај. НУТСКА ПОВИК обезбедува непосредни, стручни здравствени совети од
регистрирана медицинска сестра и е достапна 24 часа на ден, 7 дена во неделата.
● Ако се укаже прва помош за помала повреда или состојба, основното училиште „Епинг“
ќе го заврши соодветниот дел за компас, кој автоматски ги известува
родителите/негувателите преку СМС пораки дека нивното дете добило прва помош во
училиштето.
● Ако детето се здобие со повреда на главата, родителите/негувателите ќе бидат
известени што е можно побрзо practical укаже Ако сепрва помош за сериозна повреда или
состојба, или во итна ситуација, училишниот персонал ќе се обиде да контактира со
родители/негуватели или итни контакти како штом разумно практично.
● Ако персоналот што дава прва помош утврди дека не е потребен итен одговор, туку дека
е
потребен
медицински
совет,
училишниот
персонал
ќе
побара
од
родителите/негувателите или лице за итен контакт, да го соберат ученикот и да
препорача да се побара совет од лекар.
● Секогаш кога е спроведена прва помош на студент за сериозни повреди, Епинг
Основното училиште : ќе го
o сними инцидентот на CASES21
o доколку прва помош била укажана во итен случај, пријавете го инцидентот во
Одделот за безбедносни служби на Одделот на 03 9859 6266.
Во согласност со упатствата од Одделот за образование и обука, аналгетици, вклучувајќи
парацетамол и аспирин, нема да се складира на училиште или да се обезбеди како стандарден
третман за прва помош. Тоа е затоа што тие можат да ги маскираат знаците на сериозна
болест или повреда.
Сите лекови се чуваат во заклучен орман во канцеларискиот магацин.

Повеќе информации и ресурси
● здравствени потреби политика
● администрација на лекови политика

● Анафилакса политика
● Астма на политиката

запреиспитувањеЦиклус
Оваа политика беше последен пат ажурирани на 16/7/2021 и е закажано за

ревизија 2023 година
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