
ਨੀਤੀ - ਦਵਾਈਪ�ਬੰਧਨ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ

ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਕ�ਪ� ਅਤੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ

manage◌ੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.

ਸਕੋਪ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਹਨ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ:
● ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਨੀਤੀ
● ਦਮੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਮਾ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
● ਿਵ�ੇ� ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਜਨ� � ਦੀ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਲਈ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ�

ਤ� ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ. ਹਾਲ�ਿਕ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜ� ਸਕੂਲ

ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ doਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ◌ੰਗਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ.

ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

● ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਿਸਹਤ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ

ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਿਜਸਦਾ ਵੇਰਵਾ:
■ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ
■ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਰਕਮ
■ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਿਲਆ ਜਾ ਕਰਨ
■ ਹੈਦਵਾਈ ਹੈਿਲਆ ਜਾ ਕਰਨ
■ ਲਈ ਦਰਜ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਲਈ,ਜ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਦਵਾਈ
■ ਹੈਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

● ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਅਥਾਿਰਟੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਸਲਾਹ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਿਸਹਤ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਨੰੂ

ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. [ਇੱਕ ਟੈਮਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਟੈਮਪਲੇਟ ਪਾਿਲਸੀ ਵੈਬਪੇਜ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਤੇ 'ਸਰੋਤ' ਵੇਖੋ.
● ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਹੈਲਥ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ (ਜ�

ਉਨ� � ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲਖਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਦਵਾਈ
ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

● ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਸਪੱ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ -ਮ�ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ� (ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
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ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ fਜ� ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ.

ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪ�ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ
● ਲੋੜ�ਦੀ ਖੁਰਾਕ
● ਿਜਸ ਸਮ� ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਿਨ�ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ

ਗਈ ਦਵਾਈ ਇਸਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਹੋਏਗੀ.

ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ (ਜ� ਉਨ� � ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ)
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ:

1. ਦਵਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ:
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
● ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ
● ਸਹੀ via◌ੰਗ ਦੁਆਰਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਹ ਰਾਹ� ਜ� ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ�)
● ਿਦਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ.

2. ਇੱਕ ਲੌਗ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ.
3. ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਸਟਾਫ ਮ�ਬਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ.
4. ਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

· ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
· ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਤ� ਛੱਡ ਿਦਓ.

ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ
ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਿਸਹਤ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੀ

ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�.
ਜੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਿਸਹਤ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤ� ਿਲਖਤੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸਵੈ-ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰੇਗਾ.

ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ
ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ (ਜ� ਉਨ� � ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਸਥਾਨ ਪ�ਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਜੋ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ:

● ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ
● ਅਿਜਹੀ ਜਗ�ਾ ਤੇ ਿਸਰਫ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ ਜੋਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
● ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਦੂਰ (ਜਦ� ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ)
● ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕੱਟ� ਤ� ਦੂਰ
● ਪੈਕੇਟ ਿਨਰਦੇ�� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ.

ਬਹੁਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਫਰੰਟ ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰ
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ਕਰੇਗਾ, ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਹੈਲਥ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੀ

ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
● ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ stored◌ੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ

ਜੇਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
● ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਪੈਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਜੇ:

o ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ� ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਰੈਿਫ�ਜਰੇ�ਨ
ਓਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ.

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹ� ਦੇਵੇਗਾ:
● ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਪਰੀਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵਰਗੇ ਐਨਾਲਿਜਕਸ ਨੰੂ ਇੱਕ

ਿਮਆਰੀ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਜ� ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਸੱਟ ਦੇ

ਲੱਛਣ� ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
● ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਐਲਰਜੀ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ. ਇਹ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਜ� ਿਸਹਤ ਪ�ੈਕਟੀ�ਨਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
● ਜੋ ਿਕਸੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਫਰ ਨਹ� ਹੈ

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ.

ਦਵਾਈ ਗਲਤੀ
ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ, ਸਟਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ��

ਕਦਮ ਐਕ�ਨ

1:ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਜ� ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁ aidਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.

2. ਜ਼ਿਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ, 13 11 26 ਤੇ ਿਰੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ.

3. ਉਨ� � ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ "000" ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ.

4. ਦਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਵਾਿਲਆਂ ਜ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

5. ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਪ�ਬੰਧਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ.

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਐਬਂੂਲ�ਸ ਲਈ ਿਟ�ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ “000” ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

● ਫਸਟ ਏਡ ਪਾਿਲਸੀਆਂ
● ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੀਡਜ਼
● ਮੈਡੀਕੇ�ਨ ਅਥਾਿਰਟੀ ਫਾਰਮ
● ਮੈਡੀਕੇ�ਨ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇ�ਨ ਲੌਗ

ਸਾਈਕਲ

ਿਰਿਵ Cyਇਹ ਨੀਤੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 23/7/2019 ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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