
ਨੀਤੀ - ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਐਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਤ�

ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜ� ਿਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�. ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ
ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਨਸਟਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 706 ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ

ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
· ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ �ਾਮਲ ਹਨ

· ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਲਈ

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ.

ਪਾਿਲਸੀ

ਸਕੂਲ ਸਟੇਟਮ�ਟ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਕਾ�ਤ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇ� 706 ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�� ਦੀ

ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਹੈ ਜੋ ਐਲਰਜੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਐਲਰਜੀਨ ਿਗਰੀਦਾਰ, ਅੰਡੇ, ਗ� ਦਾ ਦੁੱ ਧ, ਮੱਛੀ, �ੈਲਿਫ�, ਕਣਕ, ਸੋਇਆ, ਿਤਲ, ਲੇਟੇਕਸ, ਕੁਝ
ਕੀੜੇ ਦੇ ਡੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ.
ਲੱਛਣ

ਹਲਕੇ ਤ� ਦਰਿਮਆਨੀ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੇ ਿਚੰਨ�  ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
● ਬੁੱ ਲ��, ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖ� ਦੀ ਸੋਜ
● ਛਪਾਕੀ ਜ� ਵੈਲਟਸ
● ਮੂੰ ਹ ਿਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ.

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ, ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਮੁ�ਕਲ/ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ

● ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ
● ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ ਅਤੇ/ਜ� ਕੜਕਦੀ ਅਵਾਜ਼
● ਘਰਘਰਾਹਟ ਜ� ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ
● ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜ� collapseਿਹਣਾ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਫੱਕਾ ਜ� ਫਲਾਪੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
● ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ/ਜ� ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ
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ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਰਜੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਸ ਿਮੰਟ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ
ਿਮੰਟ� ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਲਾਜ

ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦਾਬਾਹਰੀ ਮੱਧ-ਪੱਟ ਦੀ ਮਾਸਪੇ�ੀ ਿਵੱਚ ਟੀਕੇ ਵਜ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਲਈ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਹੈ.

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜ� ਿਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ

ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕੇ.

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ�

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਤ� ਪੀੜਤ

ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜ� ਿਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦ� ਿਕਸੇ
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਤ�ਖੀਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ,ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ�ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ,ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.
ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ:ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

● ਕਰਨਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਤ� ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਲਈ ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ ਪ�ਾਪਤਅਤੇ ਿਜੰਨੀ

ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
● ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ change◌ੁਕਵ� ਤਬਦੀਲੀ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ

ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ
● pਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆਵ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ.

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਇਹ �ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੀ

ਸੰਭਾਵਨਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਵੀ �ਾਮਲ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ
● ਿਚੰਨ� ਜ� ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ

ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਤ�ਖੀਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ
● ਜਾਣਕਾਰ ਐਲਰਜੀਨ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਦ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ

ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ, ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ, ਜ� ਸਕੂਲ
ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ, ਆਯੋਿਜਤ ਜ� �ਾਮਲ ਹੋਏ ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

● ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਿਵਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਨਾਮ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਿਵੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

● ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਕੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਿਨਕ ASCIA ਐਕ�ਨ

ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ.

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ
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ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮ�ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:

● ਸਕੂਲਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ
● ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੀ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ,ਬਦਲਦਾ ਹੈ
● ਉਦ�ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕ�ਪ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ �ਾਮਲ

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜ� ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫੈਟਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ �ਾਮਲ ਹਨ.

ਯੋਜਨਾਵ� ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ

ਐਸਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸਟੂਡ�ਟਸ ਆਪਣੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਨਹ� ਰੱਖਣਗੇ:

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਏਐਸਆਈਆਈਏ

ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਲਈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਦਾ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ. ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੋਖਮਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆਂ. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਮੇਤ:

ਕਲਾਸਰੂਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਕਲਾਸ ਰੋਟੇ�ਨ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਚੋਣਵ� ਕਲਾਸ� ਸਮੇਤ)

● ਕਲਾਸ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰੇਕ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
● ਕੰਟੀਨ� ਿਵੱਚ
● ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ
● ਸਕੂਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
● ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ, ਜ� ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ, ਆਯੋਿਜਤ ਜ� ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ� ਿਵੱਚ (ਉਦਾਹਰਣ

ਵਜ� ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣਵ� ਿਵ�ੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਦਨ, ਮੇਲੇ, ਸਮਾਰੋਹ, ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ
ਸਮਾਗਮ�, ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ� ਘੁਸਪੈਠ).

ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਐਪੀਪੈਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਤ� ਪੀੜਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:

● ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਿਦਵਾਈ

ਜ�ਦੀ ਹੈ;
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂਖਾਣੇ ਦੇਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਤ� ਿਨਰਾ�
● ਸਕੂਲ ਿਵੱਚਕੂੜੇਦਾਨ�ਕੀਤਾਿਕ ਉਹ ids◌ੱਕਣ ਨਾਲ covered◌ੱਕੇ ਰਿਹਣ ਤ� ਜੋ ਕੀਿੜਆਂ ਦੇ ਆਕਰਿ�ਤ

ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ
● ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ�ਜਾ ਸਕੇ ਜਦ� ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜ� ਕੂੜਾ ਚੁੱ ਕਦੇ ਸਮ� ਦਸਤਾਨ� ਪਿਹਨਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ food◌ੁਕਵ� ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋਗੰਦਗੀ ਦੇ

ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ
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● ਸਾਲ ਦੇਜਾ ਸਕੇ, ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਐਲਰਜੀਨ� ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ,
ਸਮਾਗਮ� ਜ� ਜਨਮਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

● ਆਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਏਪੀਪੇਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵੱਚ ਅਸਾਨੀ

ਲਈ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਡ dutyਟੀ ਬੈਗ ਿਵੱਚ.
● ਸਾਈਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ�, ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਿਚਤ ਸੰਿਖਆ, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ

ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਿਨਯੰਤਰਣ �ਾਮਲ ਹਨ.

ਆਮ ਵਰਤਣਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ autoinjectors

Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ autoinjectoਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਵੇਗਾਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਪਸ-ਅੱਪ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਖਾਸ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪ�ਤੀਕਰਮ

ਦੁੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ, ਆਮ ਵਰਤਣ ਲਈ.

ਆਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ, ਕਾਲੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ "ਆਮ ਵਰਤ�" ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ� ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ
ਕਰਨਗੇ:

● ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ
● ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ� ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ
● ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ -ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ�ਪ�, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ�ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ� ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ

ਉਪਲਬਧਤਾ.
● ਿਵੱਚ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ� ਦੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ� ਦੀ ਵਰਤ�

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਆਮ ਵਰਤ� ਲਈਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਲਈ.

ਐਮਰਜ�ਸੀ

ਪ�ਤੀਕਰਮ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮ ਮੁ firstਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ.

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜ� ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸੂਚੀਦੇ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫਅਤੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, 'ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ' ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ

ਫੋਲਡਰ ਿਵੱਚ, ਬੁੱ ਕ �ੈਲਫ ਤੇ . ਕ�ਪ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ� ਲਈ, ਇੱਕ ਮਨ� ਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਉਨ� � ਿਵ�ੇ�

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ� ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਿਵੱਚ �ਾਮਲ

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਾਜਮੀ ਇੱਕ anaphylactic ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦਾ

ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੇ:
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ਕਦਮ ਐਕ�ਨ

1 · ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫਲੈਟ ਰੱਖਣਗੇ
· ਉਹ ਖੜੇ ਜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦਓ
· ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੈ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਓ

● ��ਤ ਰਹੋ ਅਤੇ
● ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ
● ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਜ� ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਜ� ਸਕੂਲ

ਦੇ ਆਮ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ

ਪਲਾਨ, ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ. ਦਫਤਰ, ਕਾਲੇ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਿਵੱਚ
● ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਜ� ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ

ਜਾਪਦੇ ਹਨ, 2 ਤ� 5ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

2 ਦੇ ਏਪੀਪੇਨ ਜ� ਏਪੀਪੈਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੋ (ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 20 ਿਕਲੋਗ�ਾਮ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ)
. ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੱਕ ਹਟਾਓ
· EpiPen ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱ ਠੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਰੀਿਲਜ਼ (ਕੈਪ) ਬੰਦ ਨੰੂ ਕੱਢਣ
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸਥਾਨ ਸੰਤਰੀ ਅੰਤ (ਨਾਲ ਜ ਕੱਪੜੇ ਿਬਨਾ) ਬਾਹਰੀ ਿਮਡ-ਪੱਟ ਆ
· ਹਾਰਡ ਥੱਲੇ Push, ਜਦ ਤੱਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਿਲੱਕ ਸੁਿਣਆ ਜ 3 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜ

ਿਰਹਾ ਹੈ
· EpiPen ਹਟਾਓ
· ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਾਰ EpiPen ਚੁੱ ਕਣੀ ਹੈ
· ਪ��ਾਸਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਂੂਲ�ਸ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੰੂ ਸ�ਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਪੈਨ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ

3 ਐਬਂੂਲ�ਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ (000)

4 ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਜ� ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਨਹ� ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਲਈ ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ

ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ), ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਹੋਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

5 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਹਲ� ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਜ�

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਸੀ, ਤ� ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ 2-5 ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

[ਨ� ਟ: ਜੇ �ੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ� ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਪਛਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਹਲਕੀ ਤ� ਦਰਿਮਆਨੀ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ�

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ. ਦੇ ਪੰਨਾ 41 ਵੇਖੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਿਦ�ਾ

ਿਨਰਦੇ�].

ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਨੀਤੀ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਤ� ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰਬਾਰੇ ਅਸਾਨੀ

ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�. ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
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ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜ�

ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਵਲੰਟੀਅਰ/ਸੀਆਰਟੀ ਇੰਡਕ�ਨ ਪੈਕਸ ਆਿਦ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ, ਕੰਟੀਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ

ਵਲੰਟੀਅਰ �ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ

ਲਈਪ�ਿਕਿਰਆਵ�. ਅਿਨਯਮਤ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਜ� ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੌਿਖਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਮਲੇਗੀ,
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ.

ਿਵਭਾਗ ਦੇਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ��.

ਸਟਾਫਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ

ਦੇ ਪ�ਮੁੱ ਖਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਹੀ ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

· ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਜੋ ਚਲਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨ�

ਸਟਾਫ, ਜੋ ਿਸਖਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਿਹੱਸਾ:
· ਇੱਕ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੂ-ਿਚਹਰਾ ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ, ਜ
· ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ਰੂ�ੁਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ.

ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ [ਵੇਰਵੇ �ਾਮਲ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ASCIA eTraining ਕੋਰਸ

(22303VIC, ਜ� 22300VIC ਜ� 10313NAT ਦੇ ਨਾਲ]।ਮੋਡੀulesਲ ਦੇ

ਨ� ਟ, ਮਨਜ਼ਰੂ�ੁਦਾ ਸਟਾਫ ਟ�ੇਿਨੰਗਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਪੰਨਾ 13 ਵੇਖੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�]
ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ (ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿਹਲੀ ਬ�ੀਿਫੰਗ ਦੇ ਨਾਲ), ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ

ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਿਪਛਲੇ 2 ਸਾਲ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੋਰਸ ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ �ਾਮਲ

ਹੈ, ਭਾਵ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ. ਹਰ ਇੱਕ ਬ�ੀਿਫੰਗ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ:

● ਇਹ ਨੀਤੀ
● ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
● ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਟਕ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਥਤ ਹੈ
● , ਇੱਕ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟ�ੇਨਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਨਾਲ

ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲਮੁਲੀ
● ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮfirstਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� �ਾਮਲ ਹਨ.
● ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ� ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ

ਆਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

ਜਦ� ਇੱਕ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਦਾਖਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਜਸਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਜ� ਡੈਲੀਗੇਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਰਮ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ

ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਿਚਤ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏ.

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਜਦ� ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ, ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ
-ਸਪਾਟੇ, ਜ� ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ� ਦੇ ਿਦਨ� ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਲਾਸ� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ�
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜੁਲਾਈ 2022
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ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, �ਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਿਖਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
● ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:

■ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ

■ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ
● ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ: ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

● ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�: ਸਕੂਿਲੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ

● ਰਾਇਲ ਿਚਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ: ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨ� ਲੋਜੀ
● ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ.
● ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਿਦ�ਾ ਿਨਰਦੇ�

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2021.

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ

ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋਖਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਜ�ਚ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ.
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