ਨੀਤੀ - ਦਵਾਈਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
manageੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ:
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
●
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਨੀਤੀ
ਦਮੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਮਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
●
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
●

ਨੀਤੀ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ doਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ੰਗਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱ ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
● ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ
ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ:
■ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ
■ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਰਕਮ
■ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਜਾ ਕਰਨ
■ ਹੈਦਵਾਈ ਹੈਲਿਆ ਜਾ ਕਰਨ
■ ਲਈ ਦਰਜ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈਲਈ,ਜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਚੱ ਲ ਦਵਾਈ
■ ਹੈਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
● ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱ ਚ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. [ਇੱ ਕ ਟੈਮਪਲੇ ਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਟੈਮਪਲੇ ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੈਬਪੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ 'ਸਰੋਤ' ਵੇਖ.ੋ
● ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ
ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
● ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ (ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
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ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ fਜਾਂ ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ.
ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ
●
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ
●
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.
●
ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ
ਗਈ ਦਵਾਈ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੈ. ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਏਗੀ.
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ)
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ:
1. ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
●
ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱ ਚ
●
ਸਹੀ viaੰਗ ਦੁਆਰਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ)
●
ਦਿਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ.
●
2. ਇੱ ਕ ਲੌ ਗ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
3. ਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਦੋ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ.
4. ਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:
· ਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
· ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਛੱ ਡ ਦਿਓ.
ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ
ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੇਗਾ.
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ:
ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ
●
ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ ਜੋਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ
●
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਦੂਰ (ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ)
●
ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱ ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
●
ਪੈਕੇਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ.
●
ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਫਰੰ ਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ
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ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
● ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ storedੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ
ਜੇਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
● ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱ ਚ ਜੇ:
o ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ
ਓ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ.
ਚੇਤਾਵਨੀ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ:
● ਸਿੱ ਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਪਰੀਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗੇ ਐਨਾਲਜਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਮਿਆਰੀ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱ ਟ ਦੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ. ਇਹ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
● ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ.
ਦਵਾਈ ਗਲਤੀ
ਇੱ ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਸਟਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਦਮ

ਐਕਸ਼ਨ

1:ਕਰੇਗਾ.

ਜੇ ਲੋ ੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮੁ aidਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

2.

ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ, 13 11 26 ਤੇ ਰਿੰ ਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ.

3.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ "000" ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇ.

4.

ਦਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ.

5.

ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ.

ਂ ੂਲੈਂਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ “000” ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਬ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
●
●
●
●

ਫਸਟ ਏਡ ਪਾਲਿਸੀਆਂ
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੀਡਜ਼
ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫਾਰਮ
ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌ ਗ

ਸਾਈਕਲ

ਰਿਵਿ Cyਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 23/7/2019 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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