கொள்கை - முதலுதவி
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி
நோக்கம்

மாணவர்களுக்கான முதலுதவிக்கான எங்கள் பள்ளியின் அணுகுமுறையை பள்ளி
சமூகம் புரிந்துகொள்வதை உறுதி செய்வதற்காக.

நோக்கம்

காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு
வழங்கப்படுகின்றன:
●
●

ஆஸ்த்துமாவிற்கானமுதலுதவி

எங்கள்

பள்ளி

களில்

காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு கொள்கை
ஆஸ்துமா கொள்கை

கொள்கை
அவ்வப்போது எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி ஊழியர்கள் பள்ளியில் அல்லது
நடவடிக்கைகளின் போது மாணவர்களுக்கு முதலுதவி அளிக்க வேண்டும்.

பள்ளி

பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள்
முதலுதவியின்
குறிக்கோள்
ஒரு
நோயைக்
கண்டறிவது அல்லது சிகிச்சையளிப்பது அல்ல என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும்.
பணியாளர்கள்
செய்யஇருப்பதை முதல்வர் உறுதி செய்வார் எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியில் பள்ளி
சமூகத்தின் முதலுதவித் தேவைகளைப் பூர்த்திபோதுமான அளவிலான முதலுதவி
பயிற்சியுடன் போதுமான ஊழியர்கள்.
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி பயிற்சி பெற்றமுதலுதவி அதிகாரிகள்:
●
●
●
●

ஹனன் டாவிச்
ரோஸி நிக்கோல்ஸ்
மார்சியா மியூர்
ஃபிரான் சின்னி

முதலுதவி கருவிகள் - எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி பராமரிக்கும்:
○ சேமிக்கப்படும் முக்கிய முதலுதவி கருவிகள் முதலுதவி அறையில்.
○ 5 சிறிய முதலுதவிப் பெட்டிகள் உல்லாசப் பயணங்கள், முகாம்கள் அல்லது
யார்ட் கடமைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய. கையடக்க முதலுதவிப் பெட்டிகள்
சேமிக்கப்படும்அலுவலகக் கிடங்கில்.
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அலுவலக ஊழியர்கள் அனைத்து
பொறுப்பில் இருப்பார்கள்.
நோய்வாய்ப்பட்ட
மாணவர்களைப்மாணவர்கள் பள்ளியில் சேரக்கூடாது.

முதலுதவி

கருவிகளையும்

பராமரித்தல்உடல்நிலை

பராமரிக்கும்
சரியில்லாத

பள்ளி
நாட்களில்
ஒரு
மாணவர்
உடல்நிலை
சரியில்லாமல்
இருந்தால்,
அவர்கள்அழைத்துச்
செல்லப்பட்டு
அலுவலகத்திற்கு
ஊழியர்களால்
கண்காணிக்கப்படலாம். அவர்களின் அறிகுறிகளின் தன்மையைப் பொறுத்து,
ஊழியர்கள் மாணவர்களைச் சேகரிக்கச் சொல்ல பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள்
அல்லது அவசர தொடர்பு நபரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
முதலுதவி மேலாண்மை
பள்ளியில் அல்லது பள்ளி செயல்பாட்டில் நிகழும் சூழ்நிலை அல்லது சம்பவம்
இருந்தால் மாணவர்களுக்கு முதலுதவி அளிக்க வேண்டும்:
○

○

○

○

○

○

○

முதலுதவி பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள் அவர்களின் பயிற்சிக்கு ஏற்ப முதலுதவி
அளிப்பார்கள்.
ஒரு
அவசர
சூழ்நிலையில், மற்ற ஊழியர்கள் தங்கள்
திறமைக்குள்ளேயே முதலுதவி நிர்வாகத்தில் உதவலாம்.
மருத்துவ அவசரநிலைகளில், ஊழியர்கள் அவசர நடவடிக்கை எடுக்கலாம்
மற்றும்
அவ்வாறு
செய்ய
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்
ஒப்புதல்
பெற
தேவையில்லை. ஊழியர்கள் எந்த நேரத்திலும் அவசர மருத்துவ சேவைகளுக்கு
ட்ரிபிள் ஜீரோ “000” ஐ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
அவசரகாலத்தில்
ஊழியர்கள்
NURSE-ON-CALL
(1300
60
60
24
இல்)
தொடர்புகொள்ளலாம். NURSE-ON-CALL பதிவுசெய்யப்பட்ட செவிலியரிடமிருந்து
உடனடி, நிபுணத்துவ சுகாதார ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது மற்றும் 24
மணிநேரமும், வாரத்தில் 7 நாட்களும் கிடைக்கும்.
ஒரு சிறிய காயம் அல்லது நிலைக்கு முதலுதவி வழங்கப்பட்டால், எப்பிங்
தொடக்கப்பள்ளி திசைகாட்டியில் தொடர்புடைய பகுதியை நிறைவு செய்யும்,
இது பள்ளியில் குழந்தை முதலுதவி பெற்றதாக எஸ்எம்எஸ் செய்தி மூலம்
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களை தானாக எச்சரிக்கிறது.
ஒரு
குழந்தைக்கு
தலையில்
காயம்
ஏற்பட்டால்,
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள் நியாயமான நடைமுறைக்கு உடனடியாக
அறிவிக்கப்படுவார்கள் first கடுமையான காயம் அல்லது நிலைக்கு முதலுதவி
வழங்கப்பட்டால் அல்லது அவசரகால சூழ்நிலையில், பள்ளி ஊழியர்கள்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள் அல்லது அவசர தொடர்புகளை தொடர்பு கொள்ள
முயற்சிப்பார்கள் விரைவில் நியாயமான நடைமுறை.
முதலுதவி அளிக்கும் ஊழியர்கள் அவசர பதில் தேவையில்லை என்று
தீர்மானித்தால், மருத்துவ ஆலோசனை தேவைப்பட்டால், பள்ளி ஊழியர்கள்
பெற்றோரை/பராமரிப்பாளர்களை அல்லது ஒரு அவசர தொடர்பு நபரிடம்,
மாணவரைச்
சேகரித்து
மருத்துவரிடம்
ஆலோசனை
கேட்க
பரிந்துரைக்கிறார்கள்.
பலத்த காயத்திற்கு மாணவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்படும்
போதெல்லாம், எப்பிங் ஆரம்ப பள்ளி :
○ CASES21 இச் சம்பவத்தைபதிவு
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○ முதலுதவிஎன்றால், ஒரு மருத்துவ அவசர நிர்வகிக்கப்படுகிறது 03 9859
6266. துறையின் பாதுகாப்பு சேவைகள் பிரிவு அதுகுறித்துப் புகாரளிப்போம்
இல்லைபாராசிட்டமால் மற்றும் ஆஸ்பிரின் உட்படகல்வி மற்றும் பயிற்சி, வலி
நிவாரணிகள், துறை இருந்து வழிகாட்டல் இணங்க, பள்ளியில் சேமிக்கப்படும்
அல்லது தரமான முதலுதவி சிகிச்சையாக வழங்கப்படும். ஏனென்றால் அவர்கள்
தீவிர நோய் அல்லது காயத்தின் அறிகுறிகளை மறைக்க முடியும்.
அனைத்து
மருந்துகளும்
சேமிக்கப்படும்.

அலுவலகக்

கிடங்கில்

பூட்டப்பட்ட

அலமாரியில்

மேலும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்கள்
○
○
○
○

ஆரோக்கிய பராமரிப்பு தேவை கொள்கை
மருந்து கொள்கை நிர்வாகம்
அனாபிலாக்ஸிஸ் கொள்கை
ஆஸ்துமா கொள்கை

மறுஆய்வு சுழற்சி

இந்த கொள்கை கடைசியாக 16/7/2021 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும்

மறுஆய்வு 2023 க்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மீ ளாய்வு

சுழற்சி

இந்த கொள்கை கடைசியாக 28/7/2021 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் மதிப்பாய்வு
செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 2023.
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