ਨੀਤੀ - ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਐਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਆਰਡਰ 706 ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
· ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
·
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲਈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ .

ਪਾਲਿਸੀ

ਸਕੂਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮੰ ਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ 706 ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਲਰਜੀਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ. ਸਕੂਲੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਐਲਰਜੀਨ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਅੰ ਡੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱ ਧ, ਮੱ ਛੀ, ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼, ਕਣਕ, ਸੋਇਆ, ਤਿਲ, ਲੇ ਟੇਕਸ, ਕੁਝ
ਕੀੜੇ ਦੇ ਡੰ ਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ.
ਲੱਛਣ
ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਬੁੱ ਲ੍ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
●
ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਵੈਲਟਸ
●
ਮੂੰ ਹ ਵਿੱ ਚ ਝਰਨਾਹਟ.
●
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ, ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਮੁਸ਼ਕਲ/ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ
ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ
●
ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੜਕਦੀ ਅਵਾਜ਼
●
ਘਰਘਰਾਹਟ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰ ਘ
●
ਲਗਾਤਾਰ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ collapseਹਿਣਾ
●
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿੱ ਕਾ ਜਾਂ ਫਲਾਪੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ
●
ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ
●
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ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਰਜੀਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਮਿੰ ਟ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ
ਮਿੰ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਇਲਾਜ
ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦਾਬਾਹਰੀ ਮੱ ਧ-ਪੱ ਟ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਲਈ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਹੈ.
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਤਸ਼ਖੀਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ.
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ:ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਰਨਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਲਈ ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਅਤੇ ਜਿੰ ਨੀ
ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
● ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ changeੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ
ਵਿੱ ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
●

●

pਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲਓ.

ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ
● ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
● ਜਾਣਕਾਰ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸਟਾਫ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱ ਚ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
● ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਵਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
● ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱ ਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਧੁਨਿਕ ASCIA ਐਕਸ਼ਨ
ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ
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ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ, ਜਿੱ ਥੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
ਸਕੂਲਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ
ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਹੋ ਸਕੇ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੈ,ਬਦਲਦਾ ਹੈ
● ਉਦੋਂਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਫੈਟਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
●
●

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ
ਐਸਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਣਗੇ:
ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਐਸਆਈਆਈਏ
ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਲਈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਦਾ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ. ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੋਖਮਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਮੇਤ:
ਕਲਾਸਰੂਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (ਕਲਾਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਮੇਤ)
●
●
●
●
●

ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਕੰ ਟੀਨਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ
ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਆਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱ ਚ (ਉਦਾਹਰਣ
ਵਜੋਂ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਨ, ਮੇਲੇ, ਸਮਾਰੋਹ, ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠ).

ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਪੀਪੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
●
●
●
●
●

ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰਖਾਣੇ ਦੇਨੰ ੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼
ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚਕੂੜੇਦਾਨਾਂਕੀਤਾਕਿ ਉਹ idsੱਕਣ ਨਾਲ coveredੱਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ
ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਟੀਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ foodੁਕਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗੰਦਗੀ ਦੇ
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ
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ਸਾਲ ਦੇਜਾ ਸਕੇ, ਸਮੂਹ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਪਾਰਟੀਆਂ,
ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
● ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਏਪੀਪੇਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰ ਟੀਨ, ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਵਿੱ ਚ ਅਸਾਨੀ
ਲਈ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਡਿ dutyਟੀ ਬੈਗ ਵਿੱ ਚ.
● ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿੱ ਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੰ ਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
●

ਆਮ ਵਰਤਣਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ autoinjectors
Epping ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ autoinjectoਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਜਾਵੇਗਾਰੁਪਏ ਇੱ ਕ ਵਾਪਸ-ਅੱ ਪ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਖਾਸ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਦੁੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ, ਆਮ ਵਰਤਣ ਲਈ.
ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ, ਕਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ "ਆਮ ਵਰਤੋਂ" ਦਾ ਲੇ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਨਗੇ:
● ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਿਆ
● ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ
● ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖੋ -ਵੱ ਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ.
● ਵਿੱ ਚ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈਮਿਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਲਈ.

ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮ ਮੁ firstਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ.
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਸੂਚੀਦੇ ਇੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਇੱ ਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ' ਲੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ
ਫੋਲਡਰ ਵਿੱ ਚ, ਬੁੱ ਕ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ . ਕੈਂਪ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ, ਇੱ ਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱ ਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵ,ੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਾਜਮੀ ਇੱ ਕ anaphylactic ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੇ:
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ਕਦਮ

ਐਕਸ਼ਨ

1

·
·
·

2 ਦੇ

ਏਪੀਪੇਨ ਜਾਂ ਏਪੀਪੈਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ (ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ)
. ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰ ਟੇਨਰ ਤੱ ਕ ਹਟਾਓ
· EpiPen ਦੁਆਲੇ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਠੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੀਲਿਜ਼ (ਕੈਪ) ਬੰ ਦ ਨੂੰ ਕੱ ਢਣ
· ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨ ਸੰ ਤਰੀ ਅੰ ਤ (ਨਾਲ ਜ ਕੱ ਪੜੇ ਬਿਨਾ) ਬਾਹਰੀ ਮਿਡ-ਪੱ ਟ ਆ
·
ਹਾਰਡ ਥੱ ਲੇ Push, ਜਦ ਤੱ ਕ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਕਲਿੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜ 3 ਸਕਿੰ ਟ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜ
ਰਿਹਾ ਹੈ
· EpiPen ਹਟਾਓ
· ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਵਾਰ EpiPen ਚੁੱ ਕਣੀ ਹੈ
ਂ ੂਲੈਂਸ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਪੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖੋ
· ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬ

3

ਂ ੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ (000)
ਐਬ

4

ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਲਈ ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਪੰ ਜ ਮਿੰ ਟ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਹੋਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

5

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ.

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲੈ ਟ ਰੱ ਖਣਗੇ
ਉਹ ਖੜੇ ਜ ਚੱ ਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ
ਜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ
● ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ
● ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲਾ ਨਾ ਛੱ ਡੋ
● ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਪਲਾਨ, ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰੋ. ਦਫਤਰ, ਕਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ
● ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ
ਜਾਪਦੇ ਹਨ, 2 ਤੋਂ 5ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ 2-5 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
[ਨੋਟ: ਜੇ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਵ,ੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵ.ੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੱ ਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੈ. ਦੇ ਪੰ ਨਾ 41 ਵੇਖੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦਿਸ਼ਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼].

ਸੰ ਚਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਬਾਰੇ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
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ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ
ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ/ਸੀਆਰਟੀ ਇੰ ਡਕਸ਼ਨ ਪੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ, ਕੰ ਟੀਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇਨੰ ੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਲਈਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ. ਅਨਿਯਮਤ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਮੌਖਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗੀ,
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ.
ਵਿਭਾਗ ਦੇਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ.

ਸਟਾਫਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ
ਦੇ ਪ੍ਰਮਖਯਕੀਨੀ
ੁੱ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਹੀ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਿਸਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਜੋ ਚਲਣ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਿਸਸਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਨੇ

·

ਸਟਾਫ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਹਿੱਸਾ:
·
ਇੱ ਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰੂ-ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਿਸਸ, ਜ
·
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ.
ਉਦਾਹਰਣ ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਦਿੱ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ [ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ASCIA eTraining ਕੋਰਸ
(22303VIC, ਜਾਂ 22300VIC ਜਾਂ 10313NAT ਦੇ ਨਾਲ]।ਮੋਡੀulesਲ ਦੇ
ਨੋਟ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 13 ਵੇਖੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼]
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਵਾਰ (ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਵਿੱ ਚ ਆਯੋਜਿਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ), ਇੱ ਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਖੇਪ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੱ ਕ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਰਸ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ. ਹਰ ਇੱ ਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰ ਗ ਸੰ ਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ:
ਇਹ ਨੀਤੀ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਥਿਤ ਹੈ
● , ਇੱ ਕ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਟ੍ਰੇਨਰ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰ ਨਾਲ
ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲਮੁਲੀ
● ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮfirstਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
● ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਆਟੋਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.
●
●
●

ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਦਾਖਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਏਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਜਿਸਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਅੰ ਤਰਿਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਏ.
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱ ਚ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ
-ਸਪਾਟੇ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ
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ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰ ਖਿਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
●

●
●
●
●
●

ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:
■ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ
■ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਏਐਸਸੀਆਈਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਸਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ
ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ: ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਇਮਯੂਨੋਲੋ ਜੀ
ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ.
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਮੀਖਿਆ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2021.
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ.
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