KHU HỌC CÔNG WORCESTER
BAN ĐIỀU DƯỠNG
Chương trình An toàn Sức khỏe Ngoại khóa Bổ sung
*Lưu ý: Y tá trường học không có mặt trước, trong và sau các chương trình
của nhà trường
Hoạt động/Môn thể thao: ______________Giám sát viên người lớn: _____________
Tên học sinh: ________________________________________________________
Địa chỉ: __________________________________ Điện thoại nhà: _______________
Điện thoại di động của Phụ huynh/Người giám hộ: ___________________ Điện thoại cơ quan:
_______________
Điện thoại di động của Phụ huynh/Người giám hộ: ___________________ Điện thoại cơ quan:
_______________
Con tôi thuộc tình trạng y tế sau có thể cần chú ý ngay lập tức tại, trước/sau hoạt động của trường. Vui
lòng khoanh tròn mục phù hợp.
Dị ứng với _____________cần Epi-Pen hoặc Epi-Pen Jr.

Động kinh

Tiểu đường

Hen suyễn

Khác: _______________________________________________________________________
Kế hoạch
hành động
Dị ứng: Ví dụ về các triệu chứng có thể bao gồm: Khó thở, thở khó nhọc, thở khò khè, khó nuốt, nổi mề
đay, ngứa, sưng bất kỳ phần nào của cơ thể.
Kế hoạch hành động: Gọi 911 và giúp trẻ sử dụng Epi-Pen nếu được kê đơn và có sẵn.
Động kinh: Khó thở, thở khò khè, thở khó nhọc và/hoặc cảm thấy tức ngực.
Kế hoạch hành động: Nếu học sinh đã có sẵn máy hô hấp, hãy để học sinh dùng nó. Nếu các triệu
chứng không thuyên giảm sau năm (5) phút, hãy gọi 911. Nếu không có sẵn máy hô hấp, gọi 911
ngay lập tức.
Tiểu đường: Đói do lượng đường trong máu thấp, đổ mồ hôi, xanh xao, cảm thấy run run, nhức đầu.
Kế hoạch hành động: Cho phép học sinh uống một hộp nước trái cây hoặc soda thường; ăn viên nén
glucose hoặc ăn đồ ăn nhẹ chuẩn bị sẵn của học sinh. Gọi cho phụ huynh để thông báo về các triệu
chứng. Giúp học sinh kiểm tra lượng đường trong máu và ghi chép lại số liệu. Nếu không có thay đổi ở
các triệu chứng, hãy gọi cho phụ huynh để họ đến đón con. Lặp lại việc ăn nhẹ và kiểm tra lượng đường
máu cho đến khi phụ huynh đến đón. Nếu học sinh ngất xỉu do lượng đường trong máu thấp, hãy
gọi 911 ngay lập tức.
Hen suyễn: Ý thức thay đổi, co cứng cơ bắp không tự nguyện hay co giật, chảy nước dãi/ sùi bọt mép,
tạm ngừng thở, mất kiểm soát đường tiểu.
Kế hoạch hành động: Bảo vệ không để học sinh bị ngã hoặc đập đầu, không được đặt bất cứ thứ gì vào
miệng của học sinh, và không cố gắng để hạn chế cử động. Gọi 911.
Hướng dẫn cụ thể về trẻ của Phụ huynh/Người giám hộ:
__________________________________________

Chữ ký phụ huynh: __________________________________ Ngày: ____________________
Chữ ký Y tá trường học: _______________________________ Ngày:____________________
Chữ ký Quản trị viên: ________________________________ Ngày:____________________

Chương trình An toàn Sức khỏe Ngoại khóa bổ sung Sửa đổi 7/24/2014
Ty Giáo Dục Worcester là một tổ chức giáo dục có Cơ Hội Bình Đẳng/Khẳng Định Hành Động sử dụng
lao động và không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, tình trạng
hôn nhân, khuynh hướng giới tính, tình trạng khuyết tật, hoặc vô gia cư. Ty Giáo Dục Worcester cung
cấp sự bình đẳng trong việc mướn nhân viên và đầy đủ các chương trình giáo dục tổng quát, nghề
nghiệp và hướng nghiệp. Để biết thêm chi tiết liên quan đến Cơ Hội Bình Đẳng/Khẳng Định Hành Động
hãy liên lạc với người Quản Lý phòng nhân sự, 20 Irving, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.

