ਨੀਤੀ - ਫਸਟ ਏਡ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ.

ਮੁਲੀ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਅਤੇ ਦਮੇ ਲਈFirstਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
● ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਨੀਤੀ
● ਦਮਾ ਨੀਤੀ

ਨੀਤੀ
ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁ aidਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਸਟਾਫਿੰ ਗ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਮੁ ਵਿੱ ਚcommunityਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ
sufficientੁਕਵੇਂ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤਪਹਿਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ:
● ਹਨਾਨ ਦਾਵੀਚੇ
● ਰੋਜ਼ੀ ਨਿਕੋਲਸ
● ਮਾਰਸੀਆ ਮੁਇਰ
● ਫ੍ਰੈਨ ਸਿਨੀ
ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱ ਟਸ - ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੇਗਾ:
first ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱ ਟਾਂ ਜੋਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ.
○ 5 ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱ ਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਰ, ਕੈਂਪ, ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਡਿ forਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਸਟ
ਏਡ ਕਿੱ ਟਾਂ ਨੂੰਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਬਿਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ - ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ

ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਣ.
ਈਪੀਐਸ ਨੀਤੀ - ਫਸਟ ਏਡ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 - ਜੂਨ 2023

ਫਸਟ ਏਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
● ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ. ਕਿਸੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
● ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱ ਚ, ਸਟਾਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ “000”
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
● ਸਟਾਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਨਰਸ-ਆਨ-ਕਾਲ (1300 60 60 24 ਤੇ) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਰਸ-ਆਨ-ਕਾਲ ਇੱ ਕ
ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ, ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
● ਜੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਲਈaidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੰ ਪਾਸ 'ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ
ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ.
● ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱ ਚ ਸੱ ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਜਬ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ○ਮੁਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਲਈaidਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ.
ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਜਬ ਵਿਹਾਰਕ.
● ਜੇ ਮੁ firstਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰ ਗੀ ਜਾਵੇ.
● ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਸੱ ਟ,ਲਈaidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਪਿੰ ਗਮੁ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
:ਕਰੇਗਾ
o CASES21 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਮੁਲੀ
o ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱ ਚaidਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, 03 9859 6266' ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਸਮੇਤਅਤੇ ਐਸਪਰੀਨ, ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਫਸਟ ਏਡ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱ ਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ
ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਬੰ ਦ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ
● ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈਨੀਤੀ
● ਦਵਾਈ ਨੀਤੀਦੀਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
● ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਿਸਸ ਨੀਤੀ
● ਦਮਾ ਨੀਤੀ

ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਚੱ ਕਰ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 16/7/2021 'ਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ 2023.ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

EPS ਨੀਤੀ- ਫਸਟ ਏਡ ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜੁਲਾਈ 2023

