
ெகா�ைக -அனாப�லா�ஸி�
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�

ேநா�க�
வ�ள�க ேவ��� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� , அனாப�லா�ஸி� ேநாயா�
பாதி�க�ப�வதாக க�டறிய�ப�ட மாணவ�கைளஆத��பத�கான நைட�ைறக�
ம��� நைட�ைறகைளெப�ேறா�க�, பராம��பாள�க�, ஊழிய�க� ம���
மாணவ�க���. இ�த� ெகா�ைகஉ�தி ெச�கிற� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�
அைம�ச�� ஆைண 706 ம��� அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம�கான �ைறய��
வழிகா��த�க��� இண��வைத.

ேநா�க�
இ�த� ெகா�ைக இத��� ெபா����:
· அைன�� ஊழிய�க�, சாதாரண நிவாரண ஊழிய�க� ம��� ெதா�ட�க�
உ�பட

· அனாப�லா�ஸி� ேநாயா� க�டறிய�ப�ட அ�ல� அனாப�லா���
எதி�வ�ைன�� அவசர சிகி�ைச ேதைவ�ப�� அைன�� மாணவ�க��,
அவ�கள�� ெப�ேறா� ம��� பராம��பாள�க��.

ெகா�ைக
ப�ள� அறி�ைக
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� அைம�சரைவ ஆைண 706 ம��� க�வ� ம��� பய��சி�
�ைறயா� ெவள�ய�ட�ப�ட ெதாட��ைடய வழிகா��த�க�ட� ��ைமயாக
இண���.

அனாப�லா�ஸி�
அனாப�லா�ஸி� எ�ப� ஒ� ஒ�வாைம ெவள��பா���� ப�ற� ஏ�ப��
க�ைமயான ஒ�வாைம எதி�வ�ைன ஆ��. ப�ள� வய� �ழ�ைதக��� மிக��
ெபா�வானஒ�வாைம ெகா�ைடக�,��ைட, ப�வ�� பா�,ம��,ம��, ேகா�ைம,
ேசாயா, எ�, மர�பா�, சில ��சி க��த� ம��� ம���க�.
அறி�றிக�
அைடயாள�க� ம��� ஒ� ேலசான அறி�றிக� ஒ�வாைமயா� மிதமான
ேச��க ����:

● உத�க�, �க� ம��� க�கள�� வ ��க�
● பைட ேநா� அ�ல� ெவ���
● வாய�� ��ச�.

க�ைமயான ஒ�வாைம எதி�வ�ைனயானஅனாப�லா�ஸிஸி�அறி�றிக� ம���
அறி�றிக� ப��வ�மா�:
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க�னமான/ச�த� ���
● நா�� வ ��க�
● ேப�வதி� சிரம� ம���/அ�ல� கரகர�பான�ர�
● ����திணற� அ�ல� ெதாட��சியான இ�ம�
● ெதாட��� மய�க� அ�ல� ச��
● மாணவ� ெவள�� அ�ல� ெநகி�வாக� ேதா��கிறா�
● வய��� வலி ம���/அ�ல� வா�திெய��த�

அறி�றிக� ெபா�வாக ஒ�வாைம ஏ�ப�ட ப�ற� ப�� நிமிட�க���� ம���
இர�� மண� ேநர� வைர உ�வா��, ஆனா� சில நிமிட�கள�� ேதா���.

சிகி�ைச
அ��னலி�ெதாைடய�� ந�வ�� உ�ள தைசய�� உ�ெச��தலாக
வழ�க�ப�கிற�.

அனாப�லா�ஸி� ஆப�� இ��பதாக க�டறிய�ப�ட நப�க���
அவசரகால�தி� பய�ப��த அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�
ப���ைர�க�ப�கிற�. இ�த அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�க� எவ��
அவசரகால�தி� பய�ப��த���ய வைகய�� வ�வைம�க�ப���ளன.

தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம� தி�ட�க�

அைன�� மாணவ�க�� எ�ப�� ப�ைரம����அனாப�லா��� எதி�வ�ைனயா�
பாதி�க�ப�� அபாய� இ��பதாக ம���வ பய��சியாளரா�
க�டறிய�ப�டவ�க� தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம� தி�ட�ைத
ெகா����க ேவ���. அனாப�லா�ஸி� ேநாயறிதைல� ப�றி
அறிவ��க�ப��ேபா�,�த�வ� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� மாணவ��
ெப�ேறா�/பராம��பாள�க�ட� கல�தாேலாசி�� ஒ� தி�ட�ைத
உ�வா�கெபா��ேப�கிறா�.

ஒ� தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம� தி�ட�மாணவ� ேச��த ப�ற�
நைட�ைற�� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� , மாணவ� �த� நா���
��ேப,ம��� ���தவைரவ��.
ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�க� க���பாக:

● மாணவ�� ம���வ பய��சியாள�டமி��� அனாப�லா�ஸிஸி�கான ASCIA
ெசய� தி�ட�ைத ெப�� ப�ள��� ஒ� நகைல நைட�ைற�ப��திய�ட�
வழ�க ேவ���

● மாணவ�� ம���வ நிைலய�� ெபா��தமான மா�ற� இ��தா�
உடன�யாக ப�ள��� எ������வமாக� ெத�வ��க�� ம���
அனாப�லா�ஸிஸி�கான ேம�ப��த�ப�ட ASCIA ெசய� தி�ட�ைத ெபற��

● pமாணவ� தி�ட�தி� வ�டா�திர மதி��ைரகள�� உ�ச��க�ப�கிற�.

ஒ�ெவா� மாணவ�� தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம� தி�ட�தி�
ப��வ�வன அட���:
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● ஒ�வாைம ெதாட�பான மாணவ�� ம���வ நிைல ம��� அனாப�லா���
எதி�வ�ைள�, ஒ�வாைம வைக உ�பட,மாணவ�க��� உ�ளன.

● ப�றிய தகவ�க�ஒ� ம���வ�ட� இ��� எ�த�ப�ட ேநாயறிதலி�
அ��பைடய�� ஒ� ஒ�வாைம எதி�வ�ைள� ஏ�ப�டா� மாணவ�
ெவள��ப���� அறி�றிக� அ�ல� அறி�றிக� ப�றிய
தகவ�க�பய��சியாள�

● பாடசாைல ��ற�தி�, �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க� அ�ல�
ப�ள�ய�� நட�த�ப��, ஏ�பா� ெச�ய�ப�டஅ�ல�கல�� ெகா�ட சிற��
நிக��கள��, ப�ள� ஊழிய�கள�� கவன��� அ�ல� ேம�பா�ைவய��
இ���� ேபா�,   ெத��த ஒ�வாைம ெவள��ப�� அபாய�ைத�
�ைற�பத�கானஉ�திக�

● தி�ட�தி� அைடயாள� காண�ப�ட இட� �ைற��� உ�திகைள
ெசய�ப���வத�� ெபா��பான நப�� (கள��) ெபய�

● மாணவ�� ம��� எ�ேக ேசமி�க�ப�� எ�ப� ப�றிய தகவ�
● மாணவ�� அவசர ெதாட�� வ�வர�க�
● மாணவ�� ம���வ பய��சியாளரா� ���க�ப�ட
அனாப�லா�ஸிஸி�கான ���ப��த ASCIA ெசய� தி�ட�.

தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம� தி�ட�க��கான
மதி�பா�� ம��� ���ப���க� மாணவ�� ெப�ேறா�/பராம��பாள�க�ட�
கல�தாேலாசி�� வ�டா�திர அ��பைடய�� ஒ� மாணவ�� தன��ப�ட
அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம� தி�ட� மதி�பா�� ெச�ய�ப��
���ப��க�ப��. இ�த� தி�ட� மதி�பா�� ெச�ய�ப��, ேதைவ�ப��
இட�கள��, ப��வ�� ��நிைலகள�� ���ப��க�ப��:

● மாணவ��ப�ள�ய��
● ம���வ நிைல, ஒ�வாைம ம��� அனாப�லா��� எதி�வ�ைனய��
சா�திய� ஆகியவ��ட� ெதாட��ைடயதாக இ��தா�,
மாணவ�அனாப�லா��� எதி�வ�ைன ஏ�ப�ட�ட�

● , மாணவ� �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க� உ�பட ஒ� ஆஃ�-ைச�
ெசய�பா��� ப�ேக���ேபா�, அ�ல� வ�ழா�க� ம��� இைச
நிக��சிக� உ�ள��ட சிற�� நிக��கள��.

தி�ட�க� ம��� அ��னலி�இ��ப�ட�

எ�ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�கள����ட��க� த�க� அ��னலி� ஆ�ேடா
இ�ெஜ�ட�கைள த�க� நப�ட� ைவ�தி��க மா�டா�க�:

ஒ�ெவா� மாணவ�� தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம
தி�ட�தி� நக� அனாஃப�லா�ஸிஸு�கான அ�கியா ெசய� தி�ட��ட�
அ�வலக�தி� �ேடா� �மி� உ�ள அைம�சரைவய�� ேசமி�க�ப��.
மாணவ�� அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�. அ��னலி� ஆ�ேடா
இ�ெஜ�ட�க� மாணவ� ெபய�ட� �றி�க�பட ேவ���.
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அபாய�உ�திக�

�ைற��இ�த� ப��� ப�ள�ய�� அனாப�லா��� எதி�வ�ைனயா� பாதி�க�ப�ட
ஒ� மாணவ�� சா�திய�ைத �ைற�க உ�க� ப�ள� வ���� அபாய� �ைற��
உ�திகைள வ�வ��க ேவ���. தய�ெச��, அைன�� ப�ள�
நடவ��ைகக��கான உ�திகைள�� க��தி� ெகா�ள��:

வ��பைற நடவ��ைககள�� ேபா� (வ��� �ழ�சி, நி�ண� ம���
ேத��ெத��க�ப�ட வ���க� உ�பட)

● வ���க� ம��� ப�ற இைடெவள�க��� இைடய��
● ேக���கள��
● இைடேவைள ம��� மதிய உண� ேநர�கள��
● ப�ள��� ���� ப����
● �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க�, அ�ல� ப�ள�ய�� நட�த�ப��,
ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட அ�ல� கல��ெகா�ட சிற�� நிக��கள�� (எ.கா.
வ��� வ����க�, ேத��ெத��க�ப�ட பாட�க� ம��� பண� அ�பவ�,
கலா�சார நா�க�, வ�ழா�க�, இைச நிக��சிக�, ப�ற ப�ள�கள�� நிக��க�,
ேபா��க� அ�ல� ஊ��வ�க�).

மாணவ�க��� எப�ெப� ெபற ஒ� �ழ�ைத�� அனாப�லா��� எதி�வ�ைன
இ��தா� அ�வலக ஊழிய�க� உடன�யாக அைழ�க�ப�வா�க�.

எ����கா�� ப�ள�ய�� அனாப�லா��� எதி�வ�ைனயா� பாதி�க�ப�ட
மாணவ�� அபாய�ைத� �ைற�க, நா�க� ப��வ�� உ�திகைள வ����ேளா�:

● ஊழிய�க� ம��� மாணவ�க� சா�ப��ட ப�ற� ைககைள க�வ
ேவ��� எ�� அ��க� நிைன��ட�ப�கிறா�க�;

● உண�பகி�வதி� இ��� மாணவ�க� ஊ�கமள��க�ப�வா�க�
● ��சிக�அபாய�ைத� �ைற�க ப�ள�ய����ைப� ெதா��கைள�
● வ�ைளயா�� ைமதான�தி� காகித�க� அ�ல� ��ைபகைள
எ����ேபா�ைக�ைறகைள அண�ய ேவ��ய;

● ப�ள� உணவக�தி� ஊழிய�க����� கல�பட�ஆப�ைத
�ைற�பத�� அத�கான உண� ைகயா��
க���ெகா��க�ப�கிற�

● வ��க� க�சிக�, நிக��க� அ�ல� ப�ற�த நா������ேய
தவ���க�பட ேவ��� எ�� ஒ�வாைம ெத�வ��க�ப��ஆ��
���க�

● EpiPen ப�ள� உணவக�தி� ேசமி�க�ப�� ெபா�வாக
பய�ப��த�ப��, அ�வலக�ம��� எள�தி� அ��வத�காக
��ற�தி� கடைம ைபய��.

● ேம�பா�ைவ ேதைவக�, த��த பய��சி ெப�ற பண�யாள�க�,
அவசர பதி� நைட�ைறக� ம��� ெசய�பா����
ெபா��தமான ம��� ப�ற மாணவ�க��கான அபாய�
க���பா�க� உ�ள��ட அனாப�லா�ஸி� அபாய�தி� உ�ள
மாணவ�க��கான இட� �ைற�� உ�திகைள உ�ளட�கிய�.
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ெபா�� பய�பா���கான அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�க�ெபா��
பய�பா���காக

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ேடாச�ைள பராம����rs ,
�றி�ப��ட மாணவ�க��� ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�களா�
வழ�க�ப�டவ�க��� ஆதரவாக��, ப�ள�ய�� �த� �ைறயாக
எதி�வ�ைனயா� பாதி�க�ப�� மாணவ�க��காக�� .

ெபா� பய�பா���கான அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�க�ேசமி�க�ப��
அ�வலக�தி�, க��� அைம�சரைவய�� ேம� உ�ள �ேடா� �மி� "ெபா�
பய�பா�" எ�� ெபய�ட�ப��.
ெபா�� பய�பா���காக அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�கைள வா�க ஏ�பா�
ெச�வத�� அ�வலக ஊழிய�க� ெபா���, ேம�� இைத க��தி� ெகா�வா�க�:

● அனாப�லா�ஸி� அபாய�தி� உ�ள எ����கா�� ப�ள�ய�� ேச��க�ப�ட
மாணவ�கள�� எ�ண��ைக

● ெப�ேறா�களா� வழ�க�ப�ட அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�கள��
அ�க�

● ப�ள�ய�� ப�ேவ� இட�கள�� ெபா� பய�பா���� ேபா�மான ஆ�ேடா
இ�ெஜ�ட�க� கிைட�ப�, அ��ட� �கா�க�, உ�லாச� பயண�க�
ம��� நிக��கள��

● அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�கள�� வைரய��க�ப�ட ஆ��கால�
ம��� பய�ப��த�ப��ேபா� அ�ல� அத�����மா�ற�பட ேவ��ய
ெபா� பய�பா�� அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�கள�� ேதைவ
காலாவதியா��.

அவசர ம�ெமாழி

அனாப�லா��� எதி�வ�ைள� ஏ�ப�டா�, ப�ள�ய�� ெபா� �த�தவ�
நைட�ைறக�, அவசர ம�ெமாழி நைட�ைறக� ம��� மாணவ�கள��
தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம� தி�ட� ஆகியவ��ட�, இ�த�
ெகா�ைகய�� அவசர ம�ெமாழி நைட�ைறக� ப��ப�ற�பட ேவ���.

கா���ப�ற��சிக��� ஆப�� என அைடயாள� மாணவ�க� ஒ� வைர ேததி
��ைமயான ம��� உ��ப�னராக பராம��க�ப��உ�ள� அ�வலக�
பண�யாள�க� ம��� ேசமி�க�ப�� ��தக அலமா� ம��,அ�வலக�தி�'ஒ�
ம���வ க��ஷ� ெகா�ட மாணவ�க�' ெபய�ட�ப�ட ஒ� ந�ல ேகா��ைறய��
ப��ய����கா�க�, உ�லாச� பயண�க� ம��� சிற�� நிக��க�, சிற��
நிக�வ�� கல�� ெகா��� அனாப�லா�ஸி� அபாய�தி� உ�ள மாணவ�கள��
ப��யைல� பராம���� ெபா��ைப, அவ�கள�� தன��ப�ட அனாப�லா�ஸி�
ேமலா�ைம� தி�ட�க� ம��� அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�க�ட�,
ெபா��தமான இட�கள�� பராம���� ெபா��ைப ஒ� நியமி�க�ப�ட ஊழிய�
ெபா��ேப�க ேவ���.

இப�எ� ெகா�ைக - அனாப�லா�ஸி� ஜூைல
2021 - ஜூைல 2022



ஒ� மாணவ� ப�ள�ய�� அ�ல� ஒ� ப�ள� ெசய�பா�, ப�ள� ஊழிய�க�
ேவ��� ேபா� ஒ� ப�ற��த எதி�வ�ைன அ�பவ� ெகா����கிறாரா:

ப� அதிர�

1 · நப� ப�ளா� ேல
· அவ�கைள நி�க அ�ல� நட�க அ�மதி�க ேவ�டா�
· �வாசி�தலி� சிரம� இ��தா�, அவ�கைளஉ�கார

● அைமதியாக உ�தியள��கிேற� இ��க�
● தன�ேயவ��� வ�ட ேவ�டா�
● ம�ெறா� ஊழிய�க� உ��ப�ன� அ�ல� ந�பகமான மாணவ�
இ��� உதவ� நா��க� மாணவ� அ��னலி� �யமாக� அ�ல�
ப�ள� ெபா� பய�பா� �யமாக� க�டறிவ�அ�மதி�க,மாணவ��
தன��ப�ட கா���ப�ற��சிக��� ேமலா�ைம தி�ட�,
ேசமி�க�ப�கிற� அ�வலக�, க��� அைம�சரைவ ம��
கிட�காக��

● மாணவ�தி�ட� உடன�யாக கிைட�க, அ�ல� அவ�க� ஒ� �த�
�ைறயாக எதி�வ�ைன ச�தி�ததாக�, ெதாட��� ப�க� 2 �த�
5இ��ப��

2 நி�வகி�பத�� ஒ� EpiPen அ�ல� EpiPen ஜூன�ய� (மாணவ� 20kg கீ�
இ��தா�)
. ப�ளா��� ெகா�கல� அக��
· EpiPen ��றி ஒ� ைக�ப�� ப�வ� ம��� ந�ல பா�கா�� ெவள�ய��

(ெதா�ப�) இ��க��
· மாணவ� எதிராக இட�தி� ஆர�� இ�திய�� (அ�ல� ஆைட
இ�லாம�) ெவள���ற ந��ப�திய�� ெதாைடய�� தா�

· ஒ�கிள�� ேக�ட�அ�ல� 3வ�னா�க�இட�தி�உண��ேத�ம���
ப��ைய வைர க�னமாக த�ள��

· EpiPen ந��க
· ேநர� EpiPen நி�வகி�க�ப�கிற� �றி��
· பய�ப��த�ப�� EpiPen த�கைவ�� நி�வாக�ேநர� இைண��
ஆ��ல�� உதவ�யாள�களா� ஒ�பைட�க�ப�ட� ேவ���

3 கா� ஒ� ஆ��ல�� (000)

4 இ��தா� எ�த ��ேன�ற�� அ�ல� க�ைமயான அறி�றிக� (ASCIA
கா���ப�ற��சிக��� ெசய� தி�ட�தி� வ�வ��த�) ��ேனற, ேம��
அ��னலி� அள�கள�� இ��கலா� ம�ற அ��னலி� ஆ�ேடா
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இ�ெஜ�ட�க� இ��தா�, ஒ�ெவா� ஐ�� நிமிட�க����
நி�வகி�க�ப�கிற�.

5 மாணவ�� அவசர ெதாட��கைள� ெதாட�� ெகா�ள��.

ஒ� மாணவ� க�ைமயான ஒ�வாைம எதி�வ�ைளைவ� ெகா����பதாக�
ேதா�றினா��, ��� ஒ�வாைம இ��ப� க�டறிய�படவ��ைல அ�ல�
அனாப�லா�ஸி� அபாய�தி� இ��தா�, ப�ள� ஊழிய�க� ேமேல �றியப� 2 - 5
ப�கைள� ப��ப�ற ேவ���.

�றி��: ச�ேதக� இ��தா�, அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�டைர�
பய�ப��தாம� பய�ப���வ� ந�ல�. ேலசான ம��� மிதமான ஒ�வாைம
எதி�வ�ைனய�� அதிக�ப�யான சிகி�ைசைய வ�ட அனாப�லா�ஸிஸி� கீ�
சிகி�ைச மிக�� த��� வ�ைளவ���� ம��� உய����ஆப�தான�. ப�க� 41 ஐ�
பா��க��அனாப�லா�ஸி� வழிகா��த�க�.

தகவ�ெதாட�� தி�ட�

இ�த ெகா�ைககிைட���, எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� இைணயதள�தி�இதனா�
ெப�ேறா�க� ம��� ப�ள� ச�க�தி� ம�ற உ��ப�ன�க�ப�றிய தகவ�கைள
எள�தாக அ�க ���� எ�ப�� ஆர�ப ப�ள�ய�� அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம
நைட�ைறக�.மாணவ�கள�� ெப�ேறா� ம��� பராம��பாள�க���� எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள�ய�� ேச��க�ப�ட ம��� அனாப�லா�ஸி� அபாய�தி�
இ��பதாக அைடயாள� காண�ப�டஇ�த� ெகா�ைகய�� நக� வழ�க�ப��.

இ�த ெகா�ைக த�னா�வ/சிஆ�� இ�ட�� ேப��கள�� ேச��க�ப��.

�த�ைமயான�, சாதாரண நிவாரண ஊழிய�க�, ேக��� ஊழிய�க� ம���
த�னா�வல�க� உ�பட அைன�� ெதாட��ைடய ஊழிய�க���� இ�த�
ெகா�ைக ம���ப�றி அறி�தி��க ேவ��� ஆர�ப� ப�ள�ய��
அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம�கானநைட�ைறக�. அனாப�லா�ஸி�
அபாய�தி� அைடயாள� காண�ப�ட மாணவ�கள�� பராம��� ம���/அ�ல�
ேம�பா�ைவ�� ெபா��பான சாதாரண நிவாரண ஊழிய�க� ம���
த�னா�வல�க� இ�த ெகா�ைக ப�றிய வா�ெமாழி வ�ள�க�ைத� ெப�வா�க�,
அனாப�லா��� எதி�வ�ைன�� பதிலள��பதி� அவ�கள�� ப�� ம���
ேதைவ�ப�டா�, அைடயாள� ஆப�தி� உ�ள மாணவ�கள��.

�ைறய�� அனாப�லா�ஸி�இண�க, ச�ப�த�ப�ட ஊழிய�க���
அனாப�லா�ஸி� நி�வாக�தி� பய��சி அள��க�ப�� வ�ள�கமள��க�ப�வைத
உ�தி ெச��� ெபா���� �த�ைமவழிகா��த�க���ஆசி�ய���உ�ள�.

பண�யாள�க�பய��சி
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��கியப��வ�� ப�ள� ஊழிய�க� ச�யான கா���ப�ற��சிக��� ேமலா�ைம
பய��சி எ�� உ�தி ெச�ேவா�:

· நட�ைத வ���க�கா���ப�ற��சிக���ஆப�தி� உ�ளன யா� மாணவ�க�
கல��ெகா�ட அைன�� ப�ள�

பய��சிைய ேம�ெகா�ள ேவ��� யா� ���தி��க
ேவ���பண�யாள�க�ஊழிய�க�:
· அ�மதி�க�ப�ட ேந��� ேந� கட�த ��� ஆ��கள�� ேமலா�ைம
பய��சிய�� கா���ப�ற��சிக���, அ�ல�

· கட�த இர��ஆ��கள�� அ�கீக��க�ப�ட ஆ�ைல�அனாப�லா�ஸி�
ேமலா�ைம பய��சி.

எ����கா�டாக ப�ள� ப��வ�� பய��சி நி�சயமாக பய�ப���� [வ�பர�
�ைழ�, எ.கா. ASCIA eTraining நி�சயமாக (22303VIC, அ�ல� 22300VIC அ�ல�
10313NAT ெகா��].

�றி��, ஒ��த� ஊழிய�க� பய��சி ெதா�திக� ப�றிய வ�வர�க���, பா��க
ப�க� 13வழிகா��த�க�]
அனாப�லா�ஸி�அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம ம��� வ�ட�தி�� இர��
�ைறயாவ� (ப�ள� ஆ��� ெதாட�க�தி� நைடெப�� �த� வ�ள�க��ட�)
ஒ� ெகா�ைக வ�ள�க�தி� கல�� ெகா�ள ேவ���. கட�த 2 வ�ட�க����
ஒ� அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம ப���அனாப�லா�ஸி� , அதாவ��த�ைம
அ�ல� ப�ள�ேம�பா�ைவயாள� உ�பட.ஒ�ெவா� வ�ள�க��உைரயா���:

● இ�த ெகா�ைக
● அனாப�லா�ஸிஸி� காரண�க�, அறி�றிக� ம��� சிகி�ைச
● ஒ�வாைம ம��� அனாப�லா��� எதி�வ�ைள� ெதாட�பான ம���வ
நிைலய�� உ�ள மாணவ�கள�� அைடயாள�க�, ம��� அவ�கள��
ம���க�

● அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�டைர எ�வா� பய�ப���வ�, பய��சியாள�
அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�ட� பய��சியள��ப� உ�பட

● ப�ள�ய�� ெபா� �த�தவ� ம��� அவசர பதி� நைட�ைறக�
● ெப�ேறா�களா� வழ�க�ப�ட அ�ல� ெபா� பய�பா���காக ப�ள�யா�
வா�க�ப�ட அ��னலி� ஆ�ேடா இ�ெஜ�ட�கள�� இ��ப�ட� ம���
அ�க�.

ஒ� �திய மாணவ� ேச��ேபா� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� அனாப�லா�ஸி�
அபாய�தி� இ����, �த�வ� அ�ல� ப�ரதிநிதி மாணவ�� ெப�ேறா�ட�
கல�தாேலாசி�� இைட�கால� தி�ட�ைத உ�வா�கி, த��த ஊழிய�க���
பய��சி அள���, வ�ைரவ�� வ�ள�க� அள��பா�.

அனாப�லா�ஸி� அபாய�தி� உ�ள மாணவ�க� ப�ள� வளாக�தி�, �கா�க�
ம��� உ�லாச� பயண�க�, அ�ல� சிற�� நிக�� நா�கள��, சாதாரண வ���
நடவ��ைகக��� ெவள�ேய ப�ள�ய�� கவன��� அ�ல� ேம�பா�ைவய�� கீ�
இ����ேபா�,   ேபா�மான ப�ள� இ��பைத �த�வ� உ�தி ெச�வா�.
அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம பய��சி ெப�ற ஊழிய�க�.
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ேம�� தகவ� ம��� ஆதார�க�
● ப�ள� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன வழிகா��:

■ அனாப�லா�ஸி�
■ ப�ள�கள�� அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம

● ஒ�வாைம ம��� அனாப�லா�ஸி� ஆ�திேரலியா: ஆப�ைத
�ைற��� உ�திக�

● ASCIA வழிகா��த�க�: ப�ள� ம��� �ழ�ைத பராம���
● ராய� �ழ�ைதக� ம���வமைன:ஒ�வாைம ம��� ேநாெயதி���
● ஆேரா�கிய பராம��� ேதைவக�.
● அனாப�லா�ஸி� வழிகா��த�க�

ஆ�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக ஜூைல 2020 இ� ���ப��க�ப�ட�
ம���மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள� 2021 இ�.

அனாப�லா�ஸி� ேமலா�ைம�கான �ைறய�� வ�டா�திர இட� ேமலா�ைம
ச�பா���� ப��யைல �த�வ� நிைற� ெச�வா�, இ�த� ெகா�ைகய�� மதி�ப��
ம��� ம�ஆ�� ம��� அனாப�லா�ஸி� அபாய�தி� உ�ள மாணவ�க���
வழ�க�ப�� ஆதர��� உத�வா�.

இப�எ� ெகா�ைக - அனாப�லா�ஸி� ஜூைல
2021 - ஜூைல 2022

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/anaphylaxis.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/pages/anaphylaxisschl.aspx
https://edugate.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/Schools/teachers/health/riskminimisation.pdf
https://edugate.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/Schools/teachers/health/riskminimisation.pdf
https://allergyfacts.org.au/allergy-management/schooling-childcare
https://www.rch.org.au/allergy/about_us/Allergy_and_Immunology/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/pages/anaphylaxisschl.aspx

