கொள்கை - அனாபிலாக்ஸிஸ்
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி
நோக்கம்

விளக்க வேண்டும் எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி , அனாபிலாக்ஸிஸ் நோயால்
பாதிக்கப்படுவதாக கண்டறியப்பட்ட மாணவர்களை ஆதரிப்பதற்கான நடைமுறைகள்
மற்றும் நடைமுறைகளைபெற்றோர்கள், பராமரிப்பாளர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும்
மாணவர்களுக்கு. இந்தக் கொள்கைஉறுதி செய்கிறது எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி
அமைச்சரின் ஆணை 706 மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைக்கான துறையின்
வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்குவதை.

நோக்கம்

இந்தக் கொள்கை இதற்குப் பொருந்தும்:
·
அனைத்து ஊழியர்கள், சாதாரண நிவாரண ஊழியர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள்
உட்பட
·
அனாபிலாக்ஸிஸ் நோயால் கண்டறியப்பட்ட அல்லது அனாபிலாக்டிக்
எதிர்வினைக்கு அவசர சிகிச்சை தேவைப்படும் அனைத்து மாணவர்களும்,
அவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களும்.

கொள்கை

பள்ளி அறிக்கை
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி அமைச்சரவை ஆணை 706 மற்றும் கல்வி மற்றும் பயிற்சித்
துறையால் வெளியிடப்பட்ட தொடர்புடைய வழிகாட்டுதல்களுடன் முழுமையாக
இணங்கும்.
அனாபிலாக்ஸிஸ்
அனாபிலாக்ஸிஸ் என்பது ஒரு ஒவ்வாமை வெளிப்பாடுக்குப் பிறகு ஏற்படும்
கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினை ஆகும். பள்ளி வயது குழந்தைகளுக்கு மிகவும்
பொதுவான ஒவ்வாமை கொட்டைகள், முட்டை, பசுவின் பால், மீ ன், மட்டி, கோதுமை,
சோயா, எள், மரப்பால், சில பூச்சி கடித்தல் மற்றும் மருந்துகள்.
அறிகுறிகள்
அடையாளங்கள் மற்றும் ஒரு லேசான அறிகுறிகள் ஒவ்வாமையால் மிதமான
சேர்க்க முடியும்:
உதடுகள், முகம் மற்றும் கண்களின் வக்கம்
ீ
●
படை நோய் அல்லது வெல்ட்ஸ்
●
வாயில் கூச்சம்.
●
கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினையான அனாபிலாக்ஸிஸின் அறிகுறிகள் மற்றும்
அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:
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கடினமான/சத்தம் மூச்சு
நாக்கு வக்கம்
ீ
●
பேசுவதில் சிரமம் மற்றும்/அல்லது கரகரப்பான குரல்
●
மூச்சுத்திணறல் அல்லது தொடர்ச்சியான இருமல்
●
தொடர்ந்து மயக்கம் அல்லது சரிவு
●
மாணவர் வெளிர் அல்லது நெகிழ்வாகத் தோன்றுகிறார்
●
வயிற்று வலி மற்றும்/அல்லது வாந்தியெடுத்தல்
●
அறிகுறிகள் பொதுவாக ஒவ்வாமை ஏற்பட்ட பிறகு பத்து நிமிடங்களுக்குள் மற்றும்
இரண்டு மணி நேரம் வரை உருவாகும், ஆனால் சில நிமிடங்களில் தோன்றும்.
சிகிச்சை
அட்ரினலின்தொடையின்
வழங்கப்படுகிறது.

நடுவில்

உள்ள

தசையின்

உட்செலுத்தலாக

அனாபிலாக்ஸிஸ்
ஆபத்து
இருப்பதாக
கண்டறியப்பட்ட
நபர்களுக்கு
அவசரகாலத்தில்
பயன்படுத்த
அட்ரினலின்
ஆட்டோ
இன்ஜெக்டர்
பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்கள் எவரும்
அவசரகாலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டங்கள்
அனைத்து மாணவர்களும் எப்பிங் பிரைமரி ஸ்கூல்அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினையால்
பாதிக்கப்படும்
அபாயம்
இருப்பதாக
மருத்துவ
பயிற்சியாளரால்
கண்டறியப்பட்டவர்கள் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்தை
கொண்டிருக்க
வேண்டும்.
அனாபிலாக்ஸிஸ்
நோயறிதலைப்
பற்றி
அறிவிக்கப்படும்போது,முதல்வர்
எப்பிங்
தொடக்கப்
பள்ளியின்
மாணவரின்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களுடன்
கலந்தாலோசித்து
ஒரு
திட்டத்தை
உருவாக்கபொறுப்பேற்கிறார்.
ஒரு தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டம்மாணவர் சேர்ந்த பிறகு
நடைமுறைக்கு எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியில் , மாணவர் முதல் நாளுக்கு
முன்பே,மற்றும் முடிந்தவரைவரும்.
பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்கள் கண்டிப்பாக:
மாணவரின் மருத்துவ பயிற்சியாளரிடமிருந்து அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான ASCIA
செயல் திட்டத்தை பெற்று பள்ளிக்கு ஒரு நகலை நடைமுறைப்படுத்தியவுடன்
வழங்க வேண்டும்
மாணவரின் மருத்துவ நிலையில் பொருத்தமான மாற்றம் இருந்தால்
●
உடனடியாக
பள்ளிக்கு
எழுத்துப்பூர்வமாகத்
தெரிவிக்கவும்
மற்றும்
அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான மேம்படுத்தப்பட்ட ASCIA செயல் திட்டத்தை பெறவும்
●

●

pமாணவர் திட்டத்தின் வருடாந்திர மதிப்புரைகளில் உச்சரிக்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு மாணவரின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டத்தில்
பின்வருவன அடங்கும்:
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●
●

●

●
●
●
●

ஒவ்வாமை தொடர்பான மாணவரின் மருத்துவ நிலை மற்றும் அனாபிலாக்டிக்
எதிர்விளைவு, ஒவ்வாமை வகை உட்பட,மாணவர்களுக்கு உள்ளன.
பற்றிய தகவல்கள்ஒரு மருத்துவரிடம் இருந்து எழுதப்பட்ட நோயறிதலின்
அடிப்படையில் ஒரு ஒவ்வாமை எதிர்விளைவு ஏற்பட்டால் மாணவர்
வெளிப்படுத்தும்
அறிகுறிகள்
அல்லது
அறிகுறிகள்
பற்றிய
தகவல்கள்பயிற்சியாளர்
பாடசாலை முற்றத்தில், முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் அல்லது
பள்ளியில் நடத்தப்படும், ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அல்லது கலந்து கொண்ட சிறப்பு
நிகழ்வுகளில், பள்ளி ஊழியர்களின் கவனிப்பு அல்லது மேற்பார்வையில்
இருக்கும்
போது,
தெரிந்த
ஒவ்வாமை
வெளிப்படும்
அபாயத்தைக்
குறைப்பதற்கானஉத்திகள்
திட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட இடர் குறைக்கும் உத்திகளை
செயல்படுத்துவதற்கு பொறுப்பான நபரின் (களின்) பெயர்
மாணவரின் மருந்து எங்கே சேமிக்கப்படும் என்பது பற்றிய தகவல்
மாணவரின் அவசர தொடர்பு விவரங்கள்
மாணவரின்
மருத்துவ
பயிற்சியாளரால்
முடிக்கப்பட்ட
அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான புதுப்பித்த ASCIA செயல் திட்டம்.

தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டங்களுக்கான
மதிப்பாய்வு மற்றும் புதுப்பிப்புகள் மாணவரின் பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களுடன்
கலந்தாலோசித்து வருடாந்திர அடிப்படையில் ஒரு மாணவரின் தனிப்பட்ட
அனாபிலாக்ஸிஸ்
மேலாண்மைத்
திட்டம்
மதிப்பாய்வு
செய்யப்பட்டு
புதுப்பிக்கப்படும்.
இந்தத்
திட்டம்
மதிப்பாய்வு
செய்யப்பட்டு,
தேவைப்படும்
இடங்களில், பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் புதுப்பிக்கப்படும்:
மாணவரின்பள்ளியில்
மருத்துவ நிலை, ஒவ்வாமை மற்றும் அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினையின்
சாத்தியம்
ஆகியவற்றுடன்
தொடர்புடையதாக
இருந்தால்,
மாணவர்அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினை ஏற்பட்டவுடன்
● , மாணவர் முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள் உட்பட ஒரு ஆஃப்-சைட்
செயல்பாட்டில் பங்கேற்கும்போது, அல்லது விழாக்கள் மற்றும் இசை
நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட சிறப்பு நிகழ்வுகளில்.
●
●

திட்டங்கள் மற்றும் அட்ரினலின்இருப்பிடம்
எஸ்ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின்டியூடன்ட்கள் தங்கள் அட்ரினலின் ஆட்டோ
இன்ஜெக்டர்களை தங்கள் நபரிடம் வைத்திருக்க மாட்டார்கள்:
ஒவ்வொரு
மாணவரின்
தனிப்பட்ட
அனாபிலாக்ஸிஸ்
மேலாண்மை
திட்டத்தின் நகல் அனாஃபிலாக்ஸிஸுக்கான அஸ்கியா செயல் திட்டத்துடன்
அலுவலகத்தில் ஸ்டோர் ரூமில் உள்ள அமைச்சரவையில் சேமிக்கப்படும்.
மாணவரின் அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர். அட்ரினலின் ஆட்டோ
இன்ஜெக்டர்கள் மாணவர் பெயருடன் குறிக்கப்பட வேண்டும்.
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அபாயக்உத்திகள்
குறைப்புஇந்தப் பிரிவு பள்ளியில் அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினையால் பாதிக்கப்பட்ட
ஒரு மாணவரின் சாத்தியத்தை குறைக்க உங்கள் பள்ளி வகுக்கும் அபாயக் குறைப்பு
உத்திகளை
விவரிக்க
வேண்டும்.
தயவுசெய்து,
அனைத்து
பள்ளி
நடவடிக்கைகளுக்கான உத்திகளையும் கருத்தில் கொள்ளவும்:
வகுப்பறை
நடவடிக்கைகளின்
போது
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வகுப்புகள் உட்பட)
●
●
●
●
●

(வகுப்பு

சுழற்சி,

நிபுணர்

மற்றும்

வகுப்புகள் மற்றும் பிற இடைவெளிகளுக்கு இடையில்
கேண்டீன்களில்
இடைவேளை மற்றும் மதிய உணவு நேரங்களில்
பள்ளிக்கு முன்னும் பின்னும்
முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள், அல்லது பள்ளியில் நடத்தப்படும்,
ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அல்லது கலந்துகொண்ட சிறப்பு நிகழ்வுகளில் (எ.கா.
வகுப்பு விருந்துகள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாடங்கள் மற்றும் பணி அனுபவம்,
கலாச்சார நாட்கள், விழாக்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள், பிற பள்ளிகளில் நிகழ்வுகள்,
போட்டிகள் அல்லது ஊடுருவல்கள்).

மாணவர்களுக்கு எபிபென் பெற ஒரு குழந்தைக்கு அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினை
இருந்தால் அலுவலக ஊழியர்கள் உடனடியாக அழைக்கப்படுவார்கள்.
எடுத்துக்காட்டு
பள்ளியில்
அனாபிலாக்டிக்
எதிர்வினையால்
பாதிக்கப்பட்ட
மாணவரின் அபாயத்தைக் குறைக்க, நாங்கள் பின்வரும் உத்திகளை வகுத்துள்ளோம்:
●
●
●
●
●

●

●

●

ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு கைகளை கழுவ
வேண்டும் என்று அடிக்கடி நினைவூட்டப்படுகிறார்கள்;
உணவுபகிர்வதில் இருந்து மாணவர்கள் ஊக்கமளிக்கப்படுவார்கள்
பூச்சிகள்அபாயத்தைக் குறைக்க பள்ளியில்குப்பைத் தொட்டிகளைப்
விளையாட்டு மைதானத்தில் காகிதங்கள் அல்லது குப்பைகளை
எடுக்கும்போதுகையுறைகளை அணிய வேண்டிய;
பள்ளி
உணவகத்தில்
ஊழியர்கள்குறுக்கு
கலப்படம்ஆபத்தை
குறைப்பதற்கு
அதற்கான
உணவு
கையாளும்
கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது
வர்க்கம் கட்சிகள், நிகழ்வுகள் அல்லது பிறந்த நாள்முன்கூட்டியே
தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று ஒவ்வாமை தெரிவிக்கப்படும்ஆண்டு
குழுக்கள்
EpiPen
பள்ளி
உணவகத்தில்
சேமிக்கப்படும்
பொதுவாக
பயன்படுத்தப்படும், அலுவலகம்மற்றும் எளிதில் அணுகுவதற்காக
முற்றத்தில் கடமை பையில்.
மேற்பார்வை தேவைகள், தகுந்த பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள்,
அவசர
பதில்
நடைமுறைகள்
மற்றும்
செயல்பாட்டிற்கு
பொருத்தமான
மற்றும்
பிற
மாணவர்களுக்கான
அபாயக்
கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள
மாணவர்களுக்கான இடர் குறைப்பு உத்திகளை உள்ளடக்கியது.
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பொதுப் பயன்பாட்டிற்கான
பயன்பாட்டிற்காக

அட்ரினலின்

ஆட்டோ

இன்ஜெக்டர்கள்பொதுப்

எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டோசப்ளை பராமரிக்கும்rs ,
குறிப்பிட்ட
மாணவர்களுக்கு
பெற்றோர்கள்
மற்றும்
பராமரிப்பாளர்களால்
வழங்கப்பட்டவர்களுக்கு
ஆதரவாகவும்,
பள்ளியில்
முதல்
முறையாக
எதிர்வினையால் பாதிக்கப்படும் மாணவர்களுக்காகவும் .
பொது பயன்பாட்டிற்கான அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்கள்சேமிக்கப்பட்டு
அலுவலகத்தில், கருப்பு அமைச்சரவையின் மேல் உள்ள ஸ்டோர் ரூமில் "பொது
பயன்பாடு" என்று பெயரிடப்படும்.
பொதுப் பயன்பாட்டிற்காக அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களை வாங்க ஏற்பாடு
செய்வதற்கு அலுவலக ஊழியர்கள் பொறுப்பு, மேலும் இதை கருத்தில் கொள்வார்கள்:
● அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள எடுத்துக்காட்டு பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்ட
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை
பெற்றோர்களால் வழங்கப்பட்ட அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின்
●
அணுகல்
● பள்ளியில் பல்வேறு இடங்களில் பொது பயன்பாட்டுக்கு போதுமான ஆட்டோ
இன்ஜெக்டர்கள் கிடைப்பது, அத்துடன் முகாம்கள், உல்லாசப் பயணங்கள்
மற்றும் நிகழ்வுகளில்
● அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின் வரையறுக்கப்பட்ட ஆயுட்காலம்
மற்றும் பயன்படுத்தப்படும்போது அல்லது அதற்கு முன்பு மாற்றப்பட வேண்டிய
பொது
பயன்பாட்டு
அட்ரினலின்
ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின் தேவை
காலாவதியாகும்.

அவசர மறுமொழி
அனாபிலாக்டிக்
எதிர்விளைவு
ஏற்பட்டால்,
பள்ளியின்
பொது
முதலுதவி
நடைமுறைகள், அவசர மறுமொழி நடைமுறைகள் மற்றும் மாணவர்களின்
தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைத் திட்டம் ஆகியவற்றுடன், இந்தக்
கொள்கையில் அவசர மறுமொழி நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு ஆபத்து என அடையாளம் மாணவர்கள் ஒரு வரை தேதி
முழுமையான
மற்றும்
உறுப்பினராக
பராமரிக்கப்பட்டுஉள்ளது
அலுவலகப்
பணியாளர்கள் மற்றும் சேமிக்கப்படும் புத்தக அலமாரி மீ து,அலுவலகத்தில்'ஒரு
மருத்துவ கண்டிஷன் கொண்ட மாணவர்கள்' பெயரிடப்பட்ட ஒரு நீல கோப்புறையில்
பட்டியலுக்குமுகாம்கள், உல்லாசப் பயணங்கள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்வுகள், சிறப்பு
நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள மாணவர்களின்
பட்டியலைப் பராமரிக்கும் பொறுப்பை, அவர்களின் தனிப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸ்
மேலாண்மைத் திட்டங்கள் மற்றும் அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களுடன்,
பொருத்தமான இடங்களில் பராமரிக்கும் பொறுப்பை ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்
பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
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ஒரு மாணவர் பள்ளியில் அல்லது ஒரு பள்ளி செயல்பாடு, பள்ளி ஊழியர்கள்
வேண்டும் போது ஒரு பிறழ்ந்த எதிர்வினை அனுபவம் கொண்டிருக்கிறாரா:
படி

அதிரடி

1

·
·
·

2

நிர்வகிப்பதற்கு ஒரு EpiPen அல்லது EpiPen ஜூனியர் (மாணவர் 20kg கீ ழ்
இருந்தால்)
. பிளாஸ்டிக் கொள்கலன் அகற்று
·
EpiPen சுற்றி ஒரு கைப்பிடி படிவம் மற்றும் நீல பாதுகாப்பு வெளியீடு
(தொப்பி) இழுக்கவும்
·
மாணவர் எதிராக இடத்தில் ஆரஞ்சு இறுதியில் (அல்லது ஆடை
இல்லாமல்) வெளிப்புற நடுப்பகுதியில் தொடையில் தான்
· ஒரு கிளிக் கேட்டது அல்லது 3 வினாடிகள் இடத்தில் உணர்ந்தேன் மற்றும்
பிடியை வரை கடினமாக தள்ளவும்
· EpiPen நீக்க
· நேரம் EpiPen நிர்வகிக்கப்படுகிறது குறிப்பு
·
பயன்படுத்தப்படும் EpiPen தக்கவைத்து நிர்வாகம்நேரம் இணைந்து
ஆம்புலன்ஸ் உதவியாளர்களால் ஒப்படைக்கப்பட்டது வேண்டும்

3

கால் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் (000)

4

இருந்தால் எந்த முன்னேற்றமும் அல்லது கடுமையான அறிகுறிகள் (ASCIA
காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு செயல் திட்டத்தில் விவரித்தது) முன்னேற, மேலும்
அட்ரினலின் அளவுகளில் இருக்கலாம் மற்ற அட்ரினலின் ஆட்டோ

நபர் பிளாட் லே
அவர்களை நிற்க அல்லது நடக்க அனுமதிக்க வேண்டாம்
சுவாசித்தலில் சிரமம் இருந்தால், அவர்களைஉட்கார
● அமைதியாக உறுதியளிக்கிறேன் இருங்கள்
● தனியேவிட்டு விட வேண்டாம்
● மற்றொரு ஊழியர்கள் உறுப்பினர் அல்லது நம்பகமான மாணவர்
இருந்து உதவி நாடுங்கள் மாணவர் அட்ரினலின் சுயமாகச் அல்லது
பள்ளி பொது பயன்பாடு சுயமாகச் கண்டறிவதுஅனுமதிக்க,மாணவரின்
தனிப்பட்ட
காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு
மேலாண்மை
திட்டம்,
சேமிக்கப்படுகிறது
அலுவலகம்,
கருப்பு
அமைச்சரவை
மீ து
கிடங்காகவும்
● மாணவர்திட்டம் உடனடியாக கிடைக்க, அல்லது அவர்கள் ஒரு முதல்
முறையாக எதிர்வினை சந்தித்ததாகத், தொடர்ந்து படிகள் 2 முதல்
5இருப்பின்
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இன்ஜெக்டர்கள்
இருந்தால்,
நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
5

ஒவ்வொரு

ஐந்து

நிமிடங்களுக்கும்

மாணவரின் அவசர தொடர்புகளைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ஒரு மாணவர் கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்விளைவைக் கொண்டிருப்பதாகத்
தோன்றினாலும், முன்பு ஒவ்வாமை இருப்பது கண்டறியப்படவில்லை அல்லது
அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் இருந்தால், பள்ளி ஊழியர்கள் மேலே கூறியபடி 2 - 5
படிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
குறிப்பு:
சந்தேகம்
இருந்தால்,
அட்ரினலின்
ஆட்டோ
இன்ஜெக்டரைப்
பயன்படுத்தாமல் பயன்படுத்துவது நல்லது. லேசான மற்றும் மிதமான ஒவ்வாமை
எதிர்வினையின் அதிகப்படியான சிகிச்சையை விட அனாபிலாக்ஸிஸின் கீ ழ்
சிகிச்சை மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தானது. பக்கம் 41 ஐப்
பார்க்கவும் அனாபிலாக்ஸிஸ் வழிகாட்டுதல்கள்.

தகவல்தொடர்பு திட்டம்
இந்த கொள்கைகிடைக்கும், எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியின் இணையதளத்தில்இதனால்
பெற்றோர்கள் மற்றும் பள்ளி சமூகத்தின் மற்ற உறுப்பினர்கள்பற்றிய தகவல்களை
எளிதாக அணுக முடியும் எப்பிங் ஆரம்ப பள்ளியின் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை
நடைமுறைகள்.மாணவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கும் எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளியில்
சேர்க்கப்பட்ட
மற்றும்
அனாபிலாக்ஸிஸ்
அபாயத்தில்
இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டஇந்தக் கொள்கையின் நகல் வழங்கப்படும்.
இந்த கொள்கை தன்னார்வ/சிஆர்டி இண்டக்ஷன் பேக்குகளில் சேர்க்கப்படும்.
முதன்மையானது, சாதாரண நிவாரண ஊழியர்கள், கேன்டீன் ஊழியர்கள் மற்றும்
தன்னார்வலர்கள் உட்பட அனைத்து தொடர்புடைய ஊழியர்களுக்கும் இந்தக்
கொள்கை
மற்றும்பற்றி
அறிந்திருக்க
வேண்டும்
ஆரம்பப்
பள்ளியின்
அனாபிலாக்ஸிஸ்
மேலாண்மைக்கானநடைமுறைகள்.
அனாபிலாக்ஸிஸ்
அபாயத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட மாணவர்களின் பராமரிப்பு மற்றும்/அல்லது
மேற்பார்வைக்கு
பொறுப்பான
சாதாரண
நிவாரண
ஊழியர்கள்
மற்றும்
தன்னார்வலர்கள் இந்த கொள்கை பற்றிய வாய்மொழி விளக்கத்தைப் பெறுவார்கள்,
அனாபிலாக்டிக்
எதிர்வினைக்கு
பதிலளிப்பதில்
அவர்களின்
பங்கு
மற்றும்
தேவைப்பட்டால், அடையாளம் ஆபத்தில் உள்ள மாணவர்களின்.
துறையின்
அனாபிலாக்ஸிஸ்இணங்க,
சம்பந்தப்பட்ட
ஊழியர்களுக்கு
அனாபிலாக்ஸிஸ் நிர்வாகத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு விளக்கமளிக்கப்படுவதை
உறுதி செய்யும் பொறுப்பும் முதன்மை வழிகாட்டுதல்களுக்குஆசிரியருக்கு உள்ளது.

பணியாளர்கள்பயிற்சி
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முக்கியபின்வரும் பள்ளி ஊழியர்கள் சரியான காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு மேலாண்மை
பயிற்சி என்று உறுதி செய்வோம்:
·
நடத்தை வகுப்புகள்காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்குஆபத்தில் உள்ளன யார் மாணவர்கள்
கலந்துகொண்ட அனைத்து பள்ளி
பயிற்சியை
மேற்கொள்ள
வேண்டும்
யார்
முடித்திருக்க
வேண்டும்பணியாளர்கள்ஊழியர்கள்:
·
அனுமதிக்கப்பட்ட நேருக்கு நேர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மேலாண்மை
பயிற்சியின் காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு, அல்லது
·
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட ஆன்லைன் அனாபிலாக்ஸிஸ்
மேலாண்மை பயிற்சி.
எடுத்துக்காட்டாக பள்ளி பின்வரும் பயிற்சி நிச்சயமாக பயன்படுத்தும் [விபரம்
நுழைவு, எ.கா. ASCIA eTraining நிச்சயமாக (22303VIC, அல்லது 22300VIC அல்லது
10313NAT கொண்டு].
குறிப்பு, ஒப்புதல் ஊழியர்கள் பயிற்சி தொகுதிகள் பற்றிய விவரங்களுக்கு, பார்க்க
பக்கம் 13 வழிகாட்டுதல்கள்]
அனாபிலாக்ஸிஸ்அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை மற்றும் வருடத்திற்கு இரண்டு
முறையாவது (பள்ளி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெறும் முதல் விளக்கத்துடன்)
ஒரு கொள்கை விளக்கத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். கடந்த 2 வருடங்களுக்குள்
ஒரு அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை படிப்புஅனாபிலாக்ஸிஸ் , அதாவது முதன்மை
அல்லது பள்ளிமேற்பார்வையாளர் உட்பட. ஒவ்வொரு விளக்கமும் உரையாற்றும்:
இந்த கொள்கை
அனாபிலாக்ஸிஸின் காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை
ஒவ்வாமை மற்றும் அனாபிலாக்டிக் எதிர்விளைவு தொடர்பான மருத்துவ
நிலையில் உள்ள மாணவர்களின் அடையாளங்கள், மற்றும் அவர்களின்
மருந்துகள்
● அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது, பயிற்சியாளர்
அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டருடன் பயிற்சியளிப்பது உட்பட
● பள்ளியின் பொது முதலுதவி மற்றும் அவசர பதில் நடைமுறைகள்
● பெற்றோர்களால் வழங்கப்பட்ட அல்லது பொது பயன்பாட்டிற்காக பள்ளியால்
வாங்கப்பட்ட அட்ரினலின் ஆட்டோ இன்ஜெக்டர்களின் இருப்பிடம் மற்றும்
அணுகல்.
●
●
●

ஒரு புதிய மாணவர் சேரும்போது எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில் அனாபிலாக்ஸிஸ்
அபாயத்தில் இருக்கும், முதல்வர் அல்லது பிரதிநிதி மாணவரின் பெற்றோருடன்
கலந்தாலோசித்து இடைக்காலத் திட்டத்தை உருவாக்கி, தகுந்த ஊழியர்களுக்கு
பயிற்சி அளித்து, விரைவில் விளக்கம் அளிப்பார்.
அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள மாணவர்கள் பள்ளி வளாகத்தில், முகாம்கள்
மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள், அல்லது சிறப்பு நிகழ்வு நாட்களில், சாதாரண வகுப்பு
நடவடிக்கைகளுக்கு வெளியே பள்ளியின் கவனிப்பு அல்லது மேற்பார்வையின் கீ ழ்
இருக்கும்போது, போதுமான பள்ளி இருப்பதை முதல்வர் உறுதி செய்வார்.
அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள்.
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மேலும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்கள்
●

●
●
●
●
●

பள்ளி கொள்கை மற்றும் ஆலோசனை வழிகாட்டி:
■ அனாபிலாக்ஸிஸ்
■ பள்ளிகளில் அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மை
ஒவ்வாமை மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸ் ஆஸ்திரேலியா: ஆபத்தை
குறைக்கும் உத்திகள்
ASCIA வழிகாட்டுதல்கள்: பள்ளி மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு
ராயல் குழந்தைகள் மருத்துவமனை: ஒவ்வாமை மற்றும் நோயெதிர்ப்பு
ஆரோக்கிய பராமரிப்பு தேவைகள்.
அனாபிலாக்ஸிஸ் வழிகாட்டுதல்கள்

ஆய்வு சுழற்சி

இந்தக்
கொள்கை
கடைசியாக
ஜூலை
2020
இல்
மற்றும்மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 2021 இல்.

புதுப்பிக்கப்பட்டது

அனாபிலாக்ஸிஸ் மேலாண்மைக்கான துறையின் வருடாந்திர இடர் மேலாண்மை
சரிபார்ப்புப் பட்டியலை முதல்வர் நிறைவு செய்வார், இந்தக் கொள்கையின் மதிப்பீடு
மற்றும் மறுஆய்வு மற்றும் அனாபிலாக்ஸிஸ் அபாயத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு
வழங்கப்படும் ஆதரவுக்கு உதவுவார்.
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