
ਨੀਤੀ - ਦਮਾ
ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ supports◌ੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਦੇ�

ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ

ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ, ਠ� ਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ �ਾਮਲ ਹਨ
● ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਦਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਦਮੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ

ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ

ਦਮਾ

ਦਮਾ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਹੈ. ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਵੇਦਨ�ੀਲ ਹਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਰਗਰਸ ਪ�ਤੀ

ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ 'ਭੜਕਣਾ' ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਭੜਕਣ ਿਵੱਚ, ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇ�ੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ

ਹਨ, ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸੁੱ ਜ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਲਗਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ hardਖਾ ਹੋ
ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਦਮੇ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ (ਘੰਿਟਆਂ, ਿਦਨ� ਜ� ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱਚ) ਜ� ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਿਮੰਟ� ਿਵੱਚ) ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਅਚਾਨਕ ਜ� ਗੰਭੀਰ ਦਮੇ ਦੇ ਭੜਕਣ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.

ਲੱਛਣ

ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਭੰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਦਮੇ ਦੇ ਸਭ
ਤ� ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ:

● ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ
● ਘਰਘਰਾਹਟ (ਛਾਤੀ ਤ� ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ
● ਤੰਗ ਭਾਵਨਾ
● ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਦੇ

ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੰੂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ/ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਦਮੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਕਦੇ -ਕਦਾਈ ਂਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਟਿਰਗਰਸ

ਇੱਕ ਟਿਰੱਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ� ਅਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕ

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ� ਲਈ, ਿਟ�ਗਰਸ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਦਮੇ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕਾਬੂ ਨਹ�

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ. ਦਮੇ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਕ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:
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● ਕਸਰਤ ● ਜ਼ਕੁਾਮ/ਫਲੂ

● ਧੂੰ ਏ (ਿਸਗਰਟ ਸਮੋਕ, ਓਪਨ ਅੱਗ ਤੱਕ ਦੀ

ਲੱਕੜ ਸਮੋਕ, ਸਾੜ-ਆਫ ਜ ਬੁ�ਫਾਇਰਜ਼)
● ਮੌਸਮ ਅਿਜਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਠੰਡੇ, ਖੁ�ਕ ਹਵਾਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

● ਘਰ ਧੂੜ ਦੇਕਣ ● ਿਸ

● ਪਰਾਗ ● ਅਿਜਹੇਿਬੱਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱ ਤੇਤੌਰ 'ਤੇ

● ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦਦੇ

ਤੌਰਰਸਾਇਣ

● deodorants(ਜਾਨਵਰਅਤਰ ਵੀ �ਾਮਲ

ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ-�ੇਵ, ਹੇਅਰ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ

ਐਰੋਸੋਲ ਡੀਓਡੋਰ�ਟ ਸਪਰੇਅ)

● ਭੋਜਨ ਰਸਾਇਣ/ਐਿਡਿਟਵ ● ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਸਪਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾੜ

ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ)

● ਹਾਸਾ ਜ� ਭਾਵਨਾਵ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਤਣਾਅ

ਦਮੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਉਹਦਾਖਲਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ:
1. ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਅਸਥਮਾ ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜਦ� ਇਸਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�

ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਿਨਯਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਵ-ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
· ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਗਆਤ ਟਿਰਗਰਜ਼
· ਦਮੇ ਦੇ ਭੜਕਣ ਜ� ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�.

2. ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਮਾ ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
3. Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਨੰੂ ਦਮਾ ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ:

· ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਬੇ.
4. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਪੇ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਸਿਹਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ �ਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

· ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ
· ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟਾਫ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ

ਜਾਏਗੀ.
5. ਜੇ ਦਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਕ�ਪ ਜ� ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
6. ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਮੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਬਦਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ

ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ.
7. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਾ ਐਕ�ਨ ਪਲਾਨ (ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈਲਥ ਸਿਹਯੋਗ ਪਲਾਨ) ਮਾਪੇ / ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ

ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਵਾਰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਮੇ ਿਕੱਟ
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ਦਮੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਿਕ �ਾਿਮਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਮਾ ਿਕੱਟ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਉਨ� � ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਾਹਤ ਦਵਾਈ
· ਉਨ� � ਦੇ ਸਪੈਸਰ (ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ)

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਿਕੱਟ�ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਏਡ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ.

ਦਮਾ ਸੰਕਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈ:
· ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ
· ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁ�ਕਲ, ਭਾਵ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਫਸਟ ਏਡ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗਾ. ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ “000” ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ

1. ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨ� ਕ ਬੈਠ
· ਚੈਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ
· ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ
· ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਜ� ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਦਮੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ ਅਤੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ.
. ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਕਦਮ 2 ਤ� 5.ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਮਾ ਫਸਟ ਏਡ

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ

2. ਨੀਲੇ ਜ ਨੀਲਾ / ਸਲੇਟੀ ਰਲੀਵਰ ਪਫ਼ਰ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਮੰਡ ਿਦਓ:
· ਪਫ਼ਰ ਨੰੂ ਝੰਜੋੜੋ
· ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
· ਵੱਡਾ ਿਵੱਚ 1 ਉਤੇਿਜਤ ਪਾ
· ਸਪੇਸਰ ਤ� 4 ਸਾਹ ਲਓ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ - ਿਹਲਾਓ, 1 ਪਫ, 4 ਸਾਹ

3. 4 ਿਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ
· ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ, ਤ� ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨੀਲੇ/ਗ�ੇ ਿਰਲੀਵਰ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਪਫ

ਿਦਓ (ਜ� ਿਬ�ਕਨਾਈਲ ਜ� ਿਸੰਬੀਓਕੋਰਟ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ 1 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਿਦਓ)

4. ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ “000” ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਬਂੂਲ�ਸ ਮੰਗੋ.
. ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਿਰਹਾ ਹੈ
· ਹਰ 4 ਿਮੰਟ� ਿਵੱਚ 4 ਵੱਖਰੇ ਪਫ ਿਦੰਦੇ ਰਹੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ� ਆ�ਦੀ

(ਜ� ਿਬ�ਕਨੀਲ ਜ� ਿਸੰਿਬਕੋਰਟ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਹਰ 4 ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ - ਿਸੰਿਬਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 3 ਖੁਰਾਕ� ਤੱਕ)

5. ਜੇ ਦਮੇ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਮੇ ਤ� ਰਾਹਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਵੇਖੋ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ

ਸਟਾਫ ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ '000' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਜੇ:
· ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀ ਹੈ,
· ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦਮਾ ਅਚਾਨਕ ਬੁਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਨਹੀ ਹੈ,
· ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਲੀਵਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ
· ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਦਮੇ ਹੈ ਨਹੀ ਹਨ

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਦਮਾ ਜੁਲਾਈ 2020 - ਜੂਨ 2021



· ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ

ਸਟਾਫਲਈਿਸਖਲਾਈ

Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੇਠ ਦਮੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ

ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੇਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਸ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਲਾਗਤ ਲਈਠੀਕ:

ਗਰੁੱ ਪ 1
ਜਨਰਲ

ਸਟਾਫ

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫਦਮਾ ਹੋਰ ਨਾਲ

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਭੂਿਮਕਾ ਨਾਲਜੋਖਮ

ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ�ਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ.

ਿਸੱਿਖਆ ਸਟਾਫ ਲਈ
ਦਮੇ ਦੀ ਮੁੱ  aidਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਬੰਧਨ
(ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ)
ਇੱਕ ਘੰਟਾ
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਜ�
onlineਨਲਾਈਨ
ਿਸਖਲਾਈ.

ਅਸਥਮਾ

ਆਸਟ�ੇਲੀਆ

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ�
ਨੰੂਲਈ ਮੁਫਤ

3 ਸਾਲ� ਦੇ

ਸਮੂਹ 2
ਿਵ�ੇ�

ਸਟਾਫ

ਗੰਭੀਰ ਦਮੇ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਵਾਲੇ �ਚ
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਜ� ਿਸੱਧੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, (ਨਰਸ�,
ਪੀਈ/ਖੇਡ ਅਿਧਆਪਕ�, ਫਸਟ ਏਡ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਕ�ਪ
ਿਵੱਚ �ਾਮਲ)

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਮੇ
ਦੇ ਜੋਖਮ� ਅਤੇ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ
ਕੋਰਸ 22282VIC (
ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ)
ਜ�

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦਮਾ ਪ�ਬੰਧਨ
ਿਵੱਚ ਕੋਰਸ
10392NAT
(ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ)

ਕੋਈ ਵੀ

ਆਰਟੀਓ

ਿਜਸਦਾ

ਅਿਭਆਸ ਦੇ

ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ,

ਦੁਆਰਾ

ਭੁਗਤਾਨ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਪ�ਾਇਮਰੀ

ਸਕੂਲ ਈਿਪੰਗ

3 ਸਾਲ

Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਕਰੇਗਾ: ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈਮੁਨਾਰੇ
· ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ
· ਕਾਰਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ [ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ �ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ]
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਮਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
· ਿਕਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਫ਼ਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਰਤਣ ਲਈ
· ਦੀ ਸਿਥਤੀ:

ਓ ਦਮੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ�
ਓ ਦਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਮ ਰਾਹਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ

ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਅਸਥਮਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਦਮੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ� ਮੁਹੱਈਆ ਅਤੇ ਰੱਖੇਗਾ. ਇਕ ਿਕੱਟ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ' ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਲਈ ਫਸਟ ਏਡ ਰੂਮ / ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਿਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:

· ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ duty
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ਟੀ ਕ�ਪ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ.

ਦਮਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਿਕੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
· ਅਿਜਹੇ ਐਰੋਿਮਰ, Admol ਜ Ventolin ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਨੀਲੇ ਜ ਨੀਲਾ / ਸਲੇਟੀ ਰਲੀਵਰ ਦਵਾਈ
· ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਪੈਸਰ ਉਪਕਰਣ (ਿਸਰਫ ਇਕੱਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ) ਨੀਲੀ ਜ� ਨੀਲੀ/ਗ�ੇ ਿਰਲੀਵਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਵਾਧੂ ਸਪੈਕਟਰਸ ਬਦਲੇ ਵਜ�

ਉਪਲਬਧ ਹਨ). ਸਪੇਸਰ ਇੱਕ ਧੂੜ ਪਰੂਫ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
. ਦਮੇ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਸਪ�ਟ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ:

ਓ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਪੈਸਰ ਉਪਕਰਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ
o ਕਦਮ ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾ ਕਰਨ

· ਦਮੇ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਡ �ੀਟ/ਲੌਗ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਫਸ ਦੀ

ਸੰਿਖਆ ["ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ�" ਿਵੱਚ ਟੈਮਪਲੇਟ ਿਰਕਾਰਡ �ੀਟ ਵੇਖੋ].

ਹਾਈ ਸਟ�ੀਟ ਤੇ ਹਨਾਨ ਅਤੇ ਗ�ੀਨਬਰੂਕ ਿਵਖੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਸੰਭਾਲ ਦਮੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ�ਭਕਰਨਗੇ. ਉਹ:
· ਯਕੀਨੀ ਸਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
· ਿਨਯਿਮਤ ਨੀਲੇ ਜ ਨੀਲਾ / ਸਲੇਟੀ ਰਲੀਵਰ puffers ਦੇ canisters ਤੇ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹ ਿਮਆਦ

ਪੁੱ ਗ ਹੈ ਜ ਖ਼ੁਰਾਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ
· ਹਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਇਲ ਿਵਚ ਵੱਖਰਵੇ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ (ਵੱਖਰਵੇ ਿਸਰਫ ਿਸੰਗਲ-ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਹਨ)
· ਪਿਹਲ� ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ.

ਅਸਥਮਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ� ਿਵੱਚ ਨੀਲੀ ਜ� ਨੀਲੀ/ਗ�ੇ ਿਰਲੀਵਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਦ� ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਸਪੈਸਰ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਪਕਰਣ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹ� ਵਰਤੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

(ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਲ) ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਜ ਨੀਲਾ / ਸਲੇਟੀ ਰਲੀਵਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ:
· ਪਫ਼ਰ ਤੱਕ ਮੈਟਲ ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ (ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਧੋ ਨਾ ਕਰੋ)
· ਪਲਾਸਿਟਕ ਕੇਿਸੰਗ ਧੋ
· ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਹੇਠ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਨਾ ਕੁਰਲੀ
· ਤਰਜਮਾਨ ਕਵਰ ਧੋ
· ਹਵਾ ਸੁੱ ਕੇ ਿਫਰ ਜੋਿੜਆ
· ਪਫਰ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ, ਿਫਰ ਦਮੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ

ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ.

ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂਦਾ ਪਰਬੰਧਨ
ਗੁਪਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ Epping ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੰੂ

ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ:
· ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਫਾਇਲ 'ਤੇ ਦਰਜ
· ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ support◌ੰਗ ਨਾਲ

ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ respond◌ੁਕਵ� ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ.

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 ਦਮੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�.

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦਮਾ
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ਏਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ�

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦਮੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ �ਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
● ਦਮਾ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ: ਸਕੂਲ� ਲਈ ਸਰੋਤ
● ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਈਡ:
● ਦਮੇ ਦੇ
● ਦਮੇ ਦੇ ਹਮਲੇ: ਇਲਾਜ
● ਦਮੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕੱਟ� ਨਾਲ

ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ:ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ
● ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲਲੋੜ
● ਫਸਟ ਏਡ ਨੀਤੀ

ਸਮੀਿਖਆ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2021.
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https://www.asthmaaustralia.org.au/vic/education-and-training/for-victorian-schools/victorian-schools-resources/school-resources
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/pages/conditionasthma.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/asthmaattack.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/asthmakits.aspx

