கொள்கை - ஆஸ்துமா
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி
நோக்கம்

உறுதி செய்வதற்காக எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட
மாணவர்களுக்குசரியான முறையில் ஆதரவளிப்பதை.

குறிக்கோள்

இடத்தில்விளக்க Epping முதன்மை பள்ளி ஆஸ்துமா நோய் கண்டறியப்பட்ட ஆதரவு
மாணவர்களுக்குபெற்றோர்கள் / ஆகியோரிடம், ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள்
செயல்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகள்வேண்டும்.

நோக்கம்

இந்த கொள்கை பொருந்தும்:
● சாதாரண நிவாரண ஊழியர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள்
உட்பட அனைத்து ஊழியர்களும்
● ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது ஆஸ்துமா மற்றும்
அவர்களின்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களுக்கு
அவசர
சிகிச்சை
தேவைப்படலாம்.

கொள்கை
ஆஸ்துமாஆஸ்துமா
ஒரு நீண்டகால நுரையீரல் நிலை. ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் நுரையீரலில் உணர்திறன்
வாய்ந்த
காற்றுப்பாதைகளைக்
கொண்டுள்ளனர்,
இது
தூண்டுதல்களுக்கு
வினைபுரிந்து,
'விரிவடைவதை'
ஏற்படுத்துகிறது.
விரிவடையும்போது,
காற்றுப்பாதையைச்
சுற்றியுள்ள
தசைகள்
இறுக்கமாக
அழுத்துகின்றன,
காற்றுப்பாதைகள் வங்கி
ீ
குறுகலாகி மேலும் சளி இருக்கும். இது சுவாசிக்க கடினமாக
உள்ளது. ஆஸ்துமா வெடிப்பது மெதுவாக (மணிநேரங்கள், நாட்கள் அல்லது
வாரங்கள் கூட) அல்லது மிக விரைவாக (நிமிடங்களுக்கு மேல்) வரலாம். திடீர்
அல்லது கடுமையான ஆஸ்துமா விரிவடைதல் சில நேரங்களில் ஆஸ்துமா
தாக்குதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
அறிகுறிகள்
ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகள் காலப்போக்கில் மாறுபடும் மற்றும்
நபருக்கு நபர் மாறுபடும். மிகவும் பொதுவான ஆஸ்துமா அறிகுறிகள்:
● மூச்சுத்திணறல்
● மூச்சுத்திணறல் (மார்பில் இருந்து ஒரு விசில் சத்தம்)
● மார்பில்
● தொடர்ச்சியான இருமல்
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அறிகுறிகள்
பெரும்பாலும்
இரவில்,
அதிகாலையில்
அல்லது
உடல்
செயல்பாடுகளுக்குப் பிறகு ஏற்படும். ஆஸ்துமா நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டால், ஒரு
நபருக்கு அவ்வப்போது ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
தூண்டுதல்
ஒரு தூண்டுதல் என்பது ஆஸ்துமா அறிகுறிகளைத் தொடங்கும் அல்லது தொடங்கும்
ஒன்று. ஆஸ்துமா உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு தூண்டுதல்கள் உள்ளன.
ஆஸ்துமா உள்ள பெரும்பாலான மக்களுக்கு, ஆஸ்துமாவை மருந்துகளால் நன்கு
கட்டுப்படுத்தாதபோது தூண்டுதல்கள் மட்டுமே பிரச்சனையாக இருக்கும். பொதுவான
ஆஸ்துமா தூண்டுதல்கள் பின்வருமாறு:
●

உடற்பயிற்சி

●

சளி/காய்ச்சல்

●

புகை (சிகரெட் புகை, திறந்த
தீ மரக் கட்டைகளை புகை,
எரிக்க பணங்கள் அல்லது
புஷ்ஃபயர்ஸ்)

●

வானிலை
போன்ற
இடியுடன்
கூடிய
குளிர்
உலர்ந்த காற்றுமாற்றுகிறது

●

வட்டுக்
ீ
குப்பை பூச்சிகள்

●

அச்சுகளும்

●

மகரந்தங்களும்

●

போன்றபூனைகள் மற்றும்
நாய்கள்விலங்குகள்

●

போன்ற
வட்டு
ீ
சுத்தம்
பொருட்கள்ரசாயனங்கள்

●

வாசனை
திரவியப்(வாசனைத்
திரவியங்கள்
உட்பட
பிறகுஷேவ்ஸ்,
ஹேர்
ஸ்ப்ரே மற்றும் ஏரோசோல்
டியோடரண்ட் ஸ்ப்ரேக்கள்

●

உணவு
இரசாயனங்கள்/சேர்க்கைக
ள்

●

சில மருந்துகள் (ஆஸ்பிரின்
மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு
மருந்துகள் உட்பட)

●

சிரிப்பு
அல்லது
மன
அழுத்தம்
போன்ற
உணர்ச்சிகள்

ஆஸ்துமா மேலாண்மை ஆஸ்துமா
நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவர் எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியில் சேர்ந்தால்:
1. பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள் பள்ளிக்கு ஆஸ்துமா செயல் திட்டத்தை வழங்க
வேண்டும், இது மாணவரின் மருத்துவ பயிற்சியாளரால் முடிக்கப்பட்டது. திட்டம்
முன்வைக்க வேண்டும்:
·
பரிந்துரைக்கப்படும் மருந்துகளால் மாணவர் பெற்றோரிடமிருந்து
பிரித்து எடுத்துச் செல்லப்பட்டுஉடற்பயிற்சி அல்லது ஒரு வழக்கமான
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அடிப்படையில்
ஒரு
முன்
மருந்தாக
உதாரணமாக,
கொடுக்கப்படும்படியோ அது போது
· அவசர தொடர்பு விவரங்கள்
· மாணவர் மருத்துவரின் தொடர்பு விவரங்கள்
· மாணவர் அவருடையதாக அறியப்படும் தூண்டுதல்களை
·
ஆஸ்துமா வெடித்தல் அல்லது தாக்குதல் ஏற்பட்டால் எடுக்க
வேண்டிய அவசர நடைமுறைகள்.
2 பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள் மாணவரின் ஆஸ்துமா செயல் திட்டத்தின் ஒரு
பகுதியாக சேர்க்கப்பட வேண்டிய மாணவரின் புகைப்படத்தையும் வழங்க
வேண்டும்.
3. Epping முதன்மை பள்ளி அனைத்து ஆஸ்துமா அதிரடி திட்டங்கள் வைக்கும்:
· முன் அலுவலகம், வகுப்பறை மற்றும் உடம்பு வளைகுடா.
4. பள்ளி ஊழியர்கள் இது பற்றிய விவரங்களுக்கு அடங்கும் ஒரு மாணவர் சுகாதாரம்
ஆதரவு திட்டம் உருவாக்க பெற்றோர்கள் / ஆகியோரிடம் பணி புரியலாம்:
· எப்படி பள்ளிமாணவர் ஆதரவு வழங்கும்
· குறிப்பிட்ட உத்திகள் அடையாளம்
· மாணவர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஊழியர்களை
ஒதுக்குங்கள் எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியின் சுகாதாரத் தேவை கொள்கைக்கு ஏற்ப
எந்தவொரு மாணவர் சுகாதார ஆதரவுத் திட்டமும் உருவாக்கப்படும்.
5 ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவர் பள்ளி முகாம் அல்லது
உல்லாசப் பயணத்தில் கலந்து கொள்ளப் போகிறார் என்றால், எப்பிங் தொடக்கப்
பள்ளி பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள் ஏதேனும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மருத்துவத்
தகவலை வழங்க வேண்டும்.
6 ஒரு மாணவரின் ஆஸ்துமா நிலை அல்லது சிகிச்சை தேவைகள் மாறினால்,
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள்
பள்ளிக்கு
அறிவிக்க
வேண்டும்
மற்றும்
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆஸ்துமா செயல் திட்டத்தை வழங்க வேண்டும்.
7 பள்ளி பணியாளர்கள் ஆஸ்துமா அதிரடி திட்டங்கள் (மற்றும் மாணவர் சுகாதாரம்
ஆதரவு திட்டங்கள்) மறுபரிசீலனை செய்ய பெற்றோர்கள் / ஆகியோரிடம் வேலை
ஒரு வருடம்முறை
மாணவர் ஆஸ்துமாகிட்
ஆஸ்துமா நோய் கண்டறியப்பட்ட அனைத்து மாணவர்கள்கொண்டிருக்கும் பள்ளி
மாணவராக ஆஸ்துமா கிட் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம்செய்யும்:
·
மாணவரின் பெயருடன் பெயரிடப்பட்ட அவர்களின் சொந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட
நிவாரண மருந்து
· அவர்களின் ஸ்பேசர் (அவர்கள் ஒன்றைப் பயன்படுத்தினால்)
மாணவர் ஆஸ்துமா கருவிகள்சேமிக்கப்படும் எங்கள் முதலுதவி அலுவலருடன்
அலுவலகத்தில்.
ஆஸ்துமா அவசர பதில் திட்டம்
ஒரு மாணவர் என்றால்:
· ஆஸ்த்துமா கொண்ட
·
ஒரு அறியப்படாத காரணத்திற்காக மூச்சு விடுவதில் சிரமம், அவர்களுக்கு
ஆஸ்துமா இருப்பதாகத் தெரியாவிட்டாலும்,
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கீ ழே உள்ள அட்டவணையில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள ஆஸ்துமா முதலுதவி
நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற பள்ளி ஊழியர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். பள்ளி
ஊழியர்கள் எந்த நேரத்திலும் டிரிபிள் ஜீரோ “000” ஐ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
படி.

அதிரடி

1

நபர் நிமிர்ந்து உட்காருங்க
· அமைதியாக மற்றும் உறுதியளிக்கிறேன் இருங்கள்
· நீங்களும் அவர்களைப் புறக்கணித்துவிட்டு விடுங்கள் வேண்டாம்
·
மாணவரின் நிவாரணம், ஆஸ்துமா அவசர கருவி மற்றும் மாணவரின்
ஆஸ்துமா செயல் திட்டம் (கிடைத்தால்) ஆகியவற்றைக் கண்டறிய
மற்றொரு பணியாளர் அல்லது நம்பகமான மாணவரின் உதவியை
நாடுங்கள்.
. மாணவரின் செயல் திட்டம் உடனடியாக கிடைக்கவில்லை என்றால், படி 2
முதல் 5.வரை விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி ஆஸ்துமா முதலுதவியைப்
பயன்படுத்தவும்

2.

நீலம் அல்லது நீலம்/சாம்பல் நிவாரண பஃப்பின் 4 தனித்தனி பஃப்களை
கொடுங்கள்:
· Puffer குலுக்கவும்
· உங்களிடம் இருந்தால் ஒரு ஸ்பேசர் பயன்படுத்தவும்
· 1 பஃப் போடு ஸ்பேசர் ஒரு
· ஸ்பேஸரில் இருந்து 4 மூச்சை எடுத்துக்
கொள்ளுங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் - குலுக்கல், 1 பஃப், 4 மூச்சு

3.

4 நிமிடங்கள் காத்திருந்து
·
எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்றால், மேலே4 தனித்தனி நீல/சாம்பல்
நிவாரணிகளை
உள்ளபடிகொடுங்கள் (அல்லது பிரிகானைல் அல்லது சிம்பியோகார்ட்
இன்ஹேலரின் மேலும் 1 டோஸ் கொடுக்கவும்)

4.

இன்னும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்றால், டிரிபிள் ஜீரோவை "000"
க்கு அழைத்து ஆம்புலன்ஸ் கேட்கவும்.
. ஆபரேட்டர் சொல்லுங்கள்மாணவர் ஆஸ்த்துமா கொண்ட உள்ளது
·
அவசர உதவி வரும் வரை ஒவ்வொரு 4 நிமிடங்களுக்கும் 4 தனித்தனி
பஃப்களைக் கொடுங்கள்
(அல்லது பிரிகானைல் அல்லது சிம்பிகோர்டின் ஒவ்வொரு டோஸும்
ஒவ்வொரு 4 நிமிடங்களுக்கும் - 3 டோஸ் சிம்பிகோர்ட் வரை)

5.

ஆஸ்துமா முதலுதவி வழங்கிய பிறகு ஆஸ்துமா நிவாரணம் பெற்றால்,
சிகிச்சையை நிறுத்தி மாணவரை கவனிக்கவும். மாணவரின் அவசர தொடர்பு
நபருக்கு அறிவித்து சம்பவத்தை பதிவு செய்யவும்

ஊழியர்கள் உடனடியாக ட்ரிபிள் ஜீரோவை "000" என்று அழைப்பார்கள்:
· நபர் மூச்சுஇல்லை
·
நபரின் ஆஸ்துமா திடீரென்று மோசமாக மாறிவிடுகிறது அல்லது மேம்படுத்த
என்றால்
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நபர் ஆஸ்த்துமா உள்ளதா என மற்றும் ஒரு நிவாரணி கிடைக்கவில்லை
அவர்கள்அது ஆஸ்துமா என்றால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையென்றால்
நபர்காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்குவேண்டும்அறியப்படுகிறது என்றால்

ஊழியர்கள்பள்ளிக்காகபயிற்சி
Epping கொண்டு:பின்வரும் ஆஸ்துமா மேலாண்மை ஊழியர்கள் பயிற்சி ஏற்பாடு
பணி
யாள
ர்கள்

பூர்த்தி செய்தவர்

கோர்ஸ்

வழங்குநர் செலவு

செ
ல்லுப
டியாகு
ம்க்கா
ன

குழு 1
பொது
பணி
யாள
ர்கள்

பள்ளி
பணியாளர்கள்ஆஸ்து
மா
அல்லது
மற்ற
பாதிக்கப்பட்ட
மாணவர்கள் ஒரு நேரடி
கற்பித்தல் பங்கு இடர்
மதிப்பீட்டை
நடத்திய
பிறகு
தலைமை
ஆசிரியரால்
இயக்கப்பட்ட
பள்ளி
ஊழியர்கள்.

கல்வி
ஊழியர்களுக்கு
ஆஸ்துமா
முதலுதவி
மேலாண்மை
(அங்கீ காரம்
பெறாத)
ஒரு மணி நேர
நேருக்கு நேர்
அல்லது
ஆன்லைன்
பயிற்சி.

ஆஸ்துமா அனை
ஆஸ்திரே த்து
லியா
பள்ளிக
ளுக்கும்
இலவச
ம்

3
ஆ
ண்டுக
ள்

குழு 2
குறி
ப்பிட்ட
பணி
யாள
ர்கள்

ஊழியர்கள் ஆதாய /
விளையாட்டு
ஆசிரியர்கள்,
முதலுதவி மற்றும்
பள்ளி ஊழியர்கள்
கலந்து முகாமில்
உட்பட) கடுமையான
ஆஸ்துமா ஒரு
வரலாறு உயர்
ஆபத்தில் உள்ள
குழந்தைகளுக்கு
வேலை அல்லது நேரடி
மாணவர் நன்மைக்காக
பொறுப்புடன்,

பணியிட
22282VIC உள்ள
கோர்ஸ்
ஆஸ்துமா
மேலாண்மை
ஆபத்துக்கள்
ஆகியவற்றை
எமர்ஜன்ஸீஸ்
((செவிலியர்,அ
ங்கீ காரம்
பெற்ற)
அல்லது அந்த
பாடத்தில்
அவசர
ஆஸ்த்துமா
மேனேஜ்மெ
ண்ட் 10392NAT
(அங்கீ காரம்)

பயிற்சி
அவர்கள
து
நோக்கம்
இந்த
மைதான
ம் உள்ளது
என்று
எந்த
ஆர்டிஓ

3
ஆ
ண்டுக
ள்

பள்ளியா
ல்பணம்
Epping
முத
ன்மை

Epping முதன்மை
கூறுகிறது பள்ளிஒருநடத்தும்: ஆண்டு மீ து ஊழியர்கள்
அறிக்கையை
· நடைமுறைகள் இந்த கொள்கையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ள
·
ஆஸ்துமா காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை [பள்ளிகள் இந்தக்
கொள்கையின் தொடக்கத்தில் அறிமுக தகவல் பார்க்கவும் முடியும்]
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மாணவர்கள் அடையாளங்களைஆஸ்துமா நோய் கண்டறியப்பட்ட
ஒரு பஃபர் மற்றும் ஸ்பேசரை எப்படி பயன்படுத்துவது
இடம்:
ஓ ஆஸ்துமா அவசர கருவிகள்
மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக பெற்றோர்களால் வழங்கப்பட்ட
o
ஆஸ்துமா மருந்து.

எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுடன் பணிபுரியும் சாதாரண நிவாரணப்
பணியாளர்களுக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கும்இந்தக் கொள்கையை வழங்கும், மேலும்
நிகழ்த்தப்படும் பணியின் தன்மையைப் பொறுத்து அது அவசியம் என்று முதல்வர்
முடிவு செய்தால் ஒரு விளக்கத்தையும் அளிக்கலாம்.
ஆஸ்துமா எமர்ஜென்சி கிட்
எப்பிங் பிரைமரி ஸ்கூல் குறைந்தது இரண்டு ஆஸ்துமா எமர்ஜென்சி கிட்களை
வழங்கி பராமரிக்கும். ஒரு கிட்அலுவலகத்தில்பள்ளி வளாகத்தில் வைக்கப்படும்
முதலுதவி அறை / முன் மற்றும் ஒரு போன்ற நடவடிக்கைகள் ஒரு மொபைல் கிட்
இருக்கும்:
· முற்றத்தில் கடமை
· முகாம்கள் மற்றும் உல்லாசப் பயணங்கள்.
ஆஸ்துமா அவசர கிட் கொண்டிருக்கும்:
·
அத்தகைய Airomir, Admol அல்லது வெண்டோலின் போன்ற குறைந்தது 1 நீலம்
அல்லது நீல / சாம்பல் நிவாரணி மருந்தை
·
குறைந்தபட்சம் 2 ஸ்பேசர் சாதனங்கள் (ஒற்றை நபருக்கு மட்டும்) நீல அல்லது
நீலம்/சாம்பல் நிவாரணி மருந்துகளை திறம்பட உள்ளிழுக்க உதவுவதற்கு எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளி உதிரி ஸ்பேசர்கள் மாற்றாக கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்).
ஸ்பேசர்கள் ஒரு தூசி எதிர்ப்பு கொள்கலனில் சேமிக்கப்படும்.
. ஆஸ்துமா முதலுதவி குறித்த தெளிவான எழுத்து வழிமுறைகள், இதில்:
o எப்படிமருந்து மற்றும் இடைவெளிக் சாதனங்கள் பயன்படுத்த
ஓ படிகள் ஆஸ்த்துமா சிகிச்சையில் எடுக்கப்பட வேண்டிய
·
ஒரு ஆஸ்துமா முதலுதவி சம்பவத்தின் விவரங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான
பதிவுத் தாள்/பதிவு, பஃப்களின் எண்ணிக்கைபதிவுத் [டெம்ப்ளேட்தாளை "கூடுதல்
ஆதாரங்களில்" பார்க்கவும்.
ஹை ஸ்ட்ரீட்டில் ஹனன் மற்றும் கிரீன்ப்ரூக்கில் ரோஸிகிட்களை ஆகியோர்
ஆஸ்துமா எமர்ஜென்சிகண்காணித்து பராமரிப்பார்கள். அவர்கள் செய்வார்கள்:
·
அனைத்து உள்ளடக்கங்களை பராமரிக்கப்படுகிறது எங்கே தேவையான பதிலாக
இருப்பதை உறுதிசெய்ய
· வழக்கமாக நீலம் அல்லது நீல / சாம்பல் நிவாரணி பஃப்பர்ஸ் இன் வச்சுக்களையும்
ீ
மீ து காலாவதியாகும் தேதி சரிபார்த்து அவர்கள் காலாவதியாகி அல்லது அளவு
எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு குறைந்த என்றால் அவர்களை வைக்க
·
ஒவ்வொரு பயன் படுத்திய பிறகு கருவிப் பெட்டிகளில் ஸ்பேசர்கள் பதிலாக
(ஸ்பேசர்கள் மட்டுமே ஒற்றை நபர் பயன்பாடு ஆகிவிடும்)
· முன்பு பயன்படுத்திய இடங்களை அகற்றவும்.
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ஆஸ்துமா எமர்ஜென்சி கிட்களில் உள்ள நீலம் அல்லது நீலம்/சாம்பல் நிற நிவாரணி
மருந்துகளை ஸ்பேஸருடன் பயன்படுத்தும் வரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள்
பயன்படுத்தலாம். சாதனங்கள் ஒருவரின் வாயில் வந்தால், அவை மீ ண்டும்
பயன்படுத்தப்படாது மற்றும் மாற்றப்படும்.
நீல அல்லது நீலம்/சாம்பல் நிவாரணியின் ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் பிறகு (ஒரு
ஸ்பேசருடன்):
· பஃப்பரிலிருந்து உலோக குப்பியை அகற்றவும் (குப்பியை கழுவ வேண்டாம்)
· பிளாஸ்டிக் பெட்டியின் கழுவ
·
குறைந்தது 30 விநாடிகள் ஓடும் நீரில் கீ ழ் மேல் மற்றும் கீ ழ் மூலம்
ஊதுகுழலாக துவைக்க
· ஊதுகுழலாக கவர் கழுவ
· விமான உலர்ந்த பின்னர் மறுகூட்டமைப்பு
·
பஃப்பரை சோதிக்கவும், அதில் தண்ண ீர் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்,
பின்னர் ஆஸ்துமா அவசர கருவிக்கு திரும்பவும்.
ரகசிய மருத்துவத் தகவல்களைமேலாண்மை
ரகசிய மருத்துவத் தகவல்களைவழங்கப்படும் Epping முதன்மை பள்ளி ஆஸ்துமா
நோய் கண்டறியப்பட்ட இருக்கும் ஒரு மாணவர் ஆதரவு:
· மாணவர் கோப்பு பதிவு
·
சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து ஊழியர்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளப்படுவதால்,
ஆஸ்துமா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களை சரியாக ஆதரிக்கவும்,
தேவைப்பட்டால் தகுந்த பதிலளிக்கவும் முடியும்.
தகவல்தொடர்பு திட்டம்
இந்த கொள்கைகிடைக்கும், எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியின் இணையதளத்தில்இதனால்
பெற்றோர்கள் மற்றும் பள்ளி சமூகத்தின் மற்ற உறுப்பினர்கள்பற்றிய தகவல்களை
எளிதாக அணுக முடியும் எப்பிங் ஆரம்ப பள்ளியின் ஆஸ்துமா மேலாண்மை
நடைமுறைகள்.
தொற்றுநோய் இடியுடன் கூடிய ஆஸ்துமாதொற்றுநோய் இடியுடன் கூடிய ஆஸ்துமா
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி ஆபத்து அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் போது,
கல்வி மற்றும் பயிற்சித் துறையின் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு
ஏற்ப செயல்படும்தயாராக இருக்கும்.

மேலும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்கள்
●
●
●
●
●

ஆஸ்துமா ஆஸ்திரேலியா: பள்ளிக்கான ஆதாரங்கள்
பள்ளிக் கொள்கை மற்றும் ஆலோசனைக் கையேடு:
ஆஸ்துமா
ஆஸ்துமா தாக்குதல்கள்: சிகிச்சை
ஆஸ்துமா அவசரக் கருவிகள்

தொடர்பான பள்ளி கொள்கைகள்:
இபிஎஸ் கொள்கை ஜூன் 2021

ஆஸ்துமா

ஜூலை 2020 -

● சுகாதாரத் தேவை கொள்கை
● முதலுதவி கொள்கை

ஆய்வு சுழற்சி

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

இபிஎஸ் கொள்கை ஜூன் 2021

ஆஸ்துமா

புதுப்பிக்கப்பட்டது

ஜூலை 2020 -

