
ਨੀਤੀ - ਫਸਟ ਏਡ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ.

ਮੁਲੀ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਅਤੇ ਦਮੇ ਲਈFirstਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:

● ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਨੀਤੀ
● ਦਮਾ ਨੀਤੀ

ਨੀਤੀ

ਸਮ� -ਸਮ� ਤੇ ਇਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁ aidਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਜ� ਇਲਾਜ
ਕਰਨਾ ਨਹ� ਹੈ.

ਸਟਾਿਫੰਗ

ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਮੁ ਿਵੱਚcommunityਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ
sufficient◌ੁਕਵ� ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ  aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤਪਿਹਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ:

● ਹਨਾਨ ਦਾਵੀਚੇ
● ਰੋਜ਼ੀ ਿਨਕੋਲਸ
● ਮਾਰਸੀਆ ਮੁਇਰ
● ਫ�ੈਨ ਿਸਨੀ

ਫਸਟ ਏਡ ਿਕੱਟਸ - ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ:

first ਇੱਕ ਮੁੱ ਖ ਫਸਟ ਏਡ ਿਕੱਟ� ਜੋਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਰੂਮ ਿਵੱਚ.
○ 5 ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਸਟ ਏਡ ਿਕੱਟ� ਿਜਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� ਸੈਰ, ਕ�ਪ, ਜ� ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਿਡ forਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਸਟ

ਏਡ ਿਕੱਟ� ਨੰੂਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕੱਟ� ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਿਬਮਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ - ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਬਮਾਰ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ



ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ. ਉਨ� � ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ

ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਣ.

ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਫਸਟ ਏਡ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਜੂਨ 2023
ਫਸਟ ਏਡ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ

ਜੇ ਸਕੂਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਜ� ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

● ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਸਟਾਫ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ. ਿਕਸੇ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
● ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ, ਸਟਾਫ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ. ਸਟਾਫ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ “000”
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

● ਸਟਾਫ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਨਰਸ-ਆਨ-ਕਾਲ (1300 60 60 24 ਤੇ) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਰਸ-ਆਨ-ਕਾਲ ਇੱਕ

ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤ� ਤਤਕਾਲ, ਮਾਹਰ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ

ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
● ਜੇ ਿਕਸੇ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਸੱਟ ਜ� ਹਾਲਤ ਲਈaidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਮੁਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰਪਾਸ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ

ਭਾਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਐਸਐਮਐਸ ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ.

● ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤ� ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਜਬ ਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ○ਮੁਲੀ ਜੇ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜ� ਸਿਥਤੀ ਲਈaidਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ
ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ�� ਕਰੇਗਾ.
ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਜਬ ਿਵਹਾਰਕ.

● ਜੇ ਮੁ firstਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ

ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਤ� ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ.
● ਜਦ� ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ,ਲਈaidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਈਿਪੰਗਮੁ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

:ਕਰੇਗਾ
o CASES21 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡਮੁਲੀ
o ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚaidਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 03 9859 6266' ਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�

ਯੂਿਨਟ ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ।ਦਰਦਨਾ�ਕ ਦਵਾਈਆਂ

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸਮੇਤਅਤੇ ਐਸਪਰੀਨ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ

ਜ� ਿਮਆਰੀ ਫਸਟ ਏਡ ਇਲਾਜ ਵਜ� ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਸੱਟ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ

ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ

● ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਨੀਤੀ
● ਦਵਾਈ ਨੀਤੀਦੀਪ��ਾਸਨ
● ਐਨਾਫਾਈਲੈਿਕਸਸ ਨੀਤੀ
● ਦਮਾ ਨੀਤੀ



ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਚੱਕਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਪਛਲੇ 16/7/2021 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ 2023.ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

EPS ਨੀਤੀ- ਫਸਟ ਏਡ ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜੁਲਾਈ 2023


