
Chính Sách - Sơ Cấp Cứu
Trường Tiểu Học

Mục đích
Để đảm bảo cộng đồng nhà trường hiểu cách tiếp cận của trường chúng tôi trong việc sơ cứu cho
học sinh.

Phạm vi
viện trợ đầu tiên cho sốc phản vệ và bệnh hen suyễn được quy định tại trường của chúng tôi:

● Sốc phản vệ Chính sách
● SuyễnChính sách

Chính sách

Thỉnh thoảng nhân viên trường tiểu học Epping có thể cần phải quản lý viện trợ đầu tiên cho sinh
viên tại các hoạt động học hoặc trường học.

Cha mẹ / người chăm sóc nên biết rằng mục tiêu của sơ cứu không phải để chẩn đoán hoặc điều trị
tình trạng bệnh.

Nhân sự
Hiệu trưởng sẽ đảm bảo rằng Trường Tiểu học Epping có đủ nhân viên với trình độ đào tạo sơ cấp
cứu thích hợp để đáp ứng nhu cầu sơ cấp cứu của cộng đồng nhà trường.

Trường Tiểu học Epping được đào tạo vớicác nhân viên cứu trợ đầu tiên là:

● Hanan Dawiche
● Rosie Nicholls
● Marcia Muir
● Fran Sinni

Bộ dụng cụ sơ cứu - Trường Tiểu học Epping sẽ duy trì:

○ Bộ dụng cụ sơ cứu chính sẽ được cất giữ trong phòng sơ cứu.
○ 5 sơ cứu di động bộ có thể được sử dụng cho các chuyến du ngoạn, cắm trại hoặc làm nhiệm vụ

trên sân. Bộsơ cứu di động dụng cụ sẽ được cất giữtrong kho văn phòng
Nhân viên văn phòng sẽ chịu trách nhiệm bảo quản tất cả các bộ dụng cụ sơ cứu.

Chăm sóc học sinh ốm - Học sinh không khỏe không nên đến trường.

Nếu một học sinh trở nên không khỏe trong ngày học, họ có thể được nhân viên hướng dẫn đến văn
phòng và giám sát. Tùy thuộc vào bản chất của các triệu chứng của họ, nhân viên có thể liên hệ với



phụ huynh / người chăm sóc hoặc người liên hệ khẩn cấp để yêu cầu họ đến đón học sinh.
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Nếu có một tình huống hoặc sự cố xảy ra ở trường hoặc một hoạt động của trường mà học sinh phải
thực hiện sơ cứu:

● Nhân viên đã được đào tạo về sơ cứu sẽ xử lý sơ cứu phù hợp với đào tạo của họ. Trong tình
huống khẩn cấp, các nhân viên khác có thể hỗ trợ thực hiện sơ cứu trong phạm vi khả năng
của họ.

● Trong trường hợp khẩn cấp y tế, nhân viên có thể thực hiện hành động khẩn cấp và không
cần phải có sự đồng ý của cha mẹ / người chăm sóc để làm như vậy. Nhân viên có thể liên hệ
với Triple Zero “000” để nhận các dịch vụ y tế khẩn cấp bất cứ lúc nào.

● Nhân viên cũng có thể liên hệ với NURSE-ON-CALL (theo số 1300 60 60 24) trong trường
hợp khẩn cấp. NURSE-ON-CALL cung cấp lời khuyên sức khỏe chuyên gia ngay lập tức từ
một y tá đã đăng ký và sẵn sàng phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

● Nếu việc sơ cứu được thực hiện cho một chấn thương hoặc tình trạng nhẹ, Trường Tiểu học
Epping sẽ hoàn thành phần liên quan trên La bàn, phần này sẽ tự động cảnh báo cho phụ
huynh / người chăm sóc qua tin nhắn SMS rằng con họ đã được sơ cứu tại trường.

● Nếu một đứa trẻ bị chấn thương đầu, cha mẹ / người chăm sóc sẽ được thông báo ngay khi
thực tế hợp lý ○ Nếu sơ cứu được thực hiện cho một chấn thương hoặc tình trạng nghiêm
trọng, hoặc trong tình huống khẩn cấp, nhân viên nhà trường sẽ cố gắng liên hệ với cha mẹ /
người chăm sóc hoặc người liên hệ khẩn cấp như ngay khi thực tế hợp lý.

● Nếu nhân viên cung cấp dịch vụ sơ cứu xác định rằng không cần phản ứng khẩn cấp nhưng
cần tư vấn y tế, nhân viên nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh / người chăm sóc hoặc người
liên hệ khẩn cấp, thu thập học sinh và đề nghị tìm lời khuyên từ bác sĩ.

● Bất cứ khi nào việc điều trị sơ cứu cho một học sinh bị thương nặng, Epping Trường Tiểu học
sẽ:

o ghi lại sự cố trên CASES21
o nếu được sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo sự việc cho Bộ phận Dịch vụ An

ninh của Sở theo số 03 9859 6266.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, thuốc giảm đau, bao gồm paracetamol và aspirin, sẽ
không được lưu trữ ở trường hoặc được cung cấp như một phương pháp điều trị sơ cứu tiêu chuẩn.
Điều này là do chúng có thể che dấu các dấu hiệu của bệnh tật hoặc thương tích nghiêm trọng.

Tất cả thuốc được cất giữ trong tủ có khóa trong nhà kho văn phòng.

Thông tin và các nguồn lực hơn nữa

● Nhu cầu chăm sóc sức khỏe Chính sách
● Quản lý Thuốc Chính sách
● Chính sáchSốc phản vệ
● SuyễnChính sách



Đánh giáCycle
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào 16/7/2021 và dự kiến để xem xét năm

2023.
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