خط مشی  -کمک های
اولیهمدرسه ابتدایی
هدف
.برای استفاده ازبرای اطمینان از درک جامعه مدرسه از رویکرد مدرسه ما در مورد کمک های اولیه برای دانش آموزان

حوزه
:کمکهای اولیه برای آنافیالکسی و آسم در مدرسه ما ارائه شده است
سیاست آنافیالکسی سیاست
آسم

●
●

خط مشی هر
.از گاهی ممکن است کارکنان مدرسه ابتدایی نیاز به کمک های اولیه به دانش آموزان در مدرسه یا در حین فعالیت های مدرسه داشته باشند
.والدین/مراقبان باید توجه داشته باشند که هدف از کمکهای اولیه تشخیص یا درمان بیماری نیست
کارکنان
مدیر اطمینان می دهد که مدرسه ابتدایی اپینگ دارای پرسنل کافی با سطوح مناسب آموزش کمک های اولیه برای پاسخگویی به نیازهای
.کمک های اولیه جامعه مدرسه است
:مدرسه ابتداییاولیه که برایآموزش دیدهافسرانافسران کمک هایاند عبارتند از
Hanan Dawiche
Rosie Nicholls
Marcia Muir
فران سینی

●
●
●
●

:دبستان نگه می دارد  - Eppingجعبه های کمک های اولیه
.جعبه های اصلی کمک های اولیه کهذخیره می شود در اتاق کمک های اولیه ○
کمکهایقابل حمل اولیه جعبهکه ممکن است برای گردشها  ،اردوها یا حیاط استفاده شود .جعبه های کمکاولیه قابل حمل های ذخیره ○ 5
.می شونددر انبار دفتر
.کارکنان دفتر وظیفه نگهداری کلیه وسایل کمکهای اولیه را بر عهده خواهند داشت
.مراقبت از دانش آموزان بیمار  -دانش آموزانی که حالشان خوب نیست نباید به مدرسه بروند
اگر دانش آموز در طول روز مدرسه حالش خوب نشود  ،ممکن است بههدایت شود دفتر و توسط کارکنان تحت نظر باشد .بسته به ماهیت
عالئم آنها  ،کارکنان ممکن است با والدین/مراقبین یا یک فرد تماس اضطراری تماس بگیرند تا از آنها بخواهد دانش آموز را جمع آوری
.کنند
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مدیریت کمکهای اولیه
:در صورت بروز موقعیت یا حادثه ای در مدرسه یا فعالیتی در مدرسه که نیاز به کمک اولیه به دانش آموز دارد
کارکنانی که در زمینه کمکهای اولیه آموزش دیده اند مطابق آموزش خود کمکهای اولیه را انجام می دهند .در شرایط اضطراری ،
.سایر کارکنان ممکن است در سطح کمک های خود در ارائه کمک های اولیه کمک کنند
در شرایط اضطراری پزشکی  ،کارکنان ممکن است اقدامات اضطراری را انجام دهند و نیازی به اخذ رضایت والدین/سرپرست
.تماس بگیرند  Triple Zeroبرای این کار ندارند .کارکنان در هر زمان ممکن است برای خدمات فوریتهای پزشکی با 000 000
.در شماره  )24 60 60 1300تماس بگیرند(  NURSE-ON-CALLکارکنان همچنین می توانند در مواقع ضروری با
مشاوره فوری و تخصصی بهداشتی را از یک پرستار ثبت نام کرده ارائه می دهد و  24ساعت شبانه روز NURSE-ON-CALL
.و  7روز هفته در دسترس است
بخش مربوطه را در قطب نما تکمیل می کند که به  Eppingاگر کمک های اولیه برای جراحت یا شرایط جزئی انجام شود  ،دبستان
طور خودکار از طریق پیام کوتاه به والدین/سرپرستان هشدار می دهد که فرزندشان در مدرسه کمک های اولیه را دریافت کرده
.است
اگر کودکی دچار صدمه به سر شود  ،والدین/مراقبان به محض عملی شدن اطالع داده خواهند شد .به زودی به طور منطقی عملی
می شود
اگر کارکنان ارائه دهنده کمک های اولیه تشخیص دهند که نیازی به واکنش اضطراری نیست اما مشاوره پزشکی الزم است ،
کارکنان مدرسه از والدین/مراقبان یا یک فرد تماس اضطراری می خواهند که دانش آموز را جمع آوری کرده و توصیه کنند که از
.پزشک مشورت شود
 :هر زمان که کمک های اولیه به دانش آموز برای جراحت جدی انجام شد  ،اپینگ دبستان
در  CASES21ثبت اولین حادثه در ○
صورت ارائه کمکهای اولیه در یک فوریت پزشکی  ،این حادثه را به واحد خدمات امنیتی وزارتخانه در ○ 9859 03
 6266.گزارش دهید

○
○
○

○

○
○

○

مطابق راهنمایی های وزارت آموزش و پرورش  ،داروهای ضد درد  ،از جمله پاراستامول و آسپرین  ،این کار را انجام نمی دهند .در
مدرسه نگهداری شود یا به عنوان یک درمان استاندارد کمکهای اولیه ارائه شود .این به این دلیل است که آنها می توانند عالئم بیماری یا
.آسیب جدی را پنهان کنند
.تمام داروها در یک کمد قفل شده در انبار دفتر ذخیره می شوند

اطالعات و منابع بیشتر
خط مشی نیازهای مراقبت های بهداشتی
اداره سیاست های دارویی
سیاست آنافیالکسی
سیاست آسم

○
○
○
○

چرخه بازبینی
.این سیاست آخرین بار در  16/7/2021به روز شده و برای بازبینی  2023برنامه ریزی شده است
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چرخه بازبینی
.این سیاست آخرین بار در  28/7/2021به روز شده و برای بازبینی  2023برنامه ریزی شده است
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