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 آموزان دانش

 

 آموزاندانش به آسم داروهای دادن

 

 که آموزیدانش به باید است، آمده 8.01§-:226.5 1 و §§ 22.1-274.2 ویرجینیا قانون در که همانطور مدرسه، مدیر

 توسط شده حمایت هایفعالیت در مدرسه، روز طول در را آسم استنشاقی داروهای بدهد اجازه است آسم تشخیص دارای

 ویلیام، پرینس ناحیه مدرسه شبانه اقامت با یا روز کل علمی سفرهای حین در مدرسه، اتوبوس در حضور حین در مدرسه،

 به مشروط نماید، استفاده آنها از و داشته اختیار در مدرسه امالک سایر یا (SACC) مدرسه سن در مراقبت مرکز در

 گردد: برآورده زیر شرایط اینکه

 

I.  شود. امضا و تکمیل بهداشتی هایمراقبت دهندهارائه و والد/سرپرست توسط باید ویرجینیا آسم اقدام طرح 

 

II. 5 هایپایه آموزاندانش شودمی توصیه-K حین در تا کنند نگهداری شده تعیین منطقه یک در را خود داروهای 

 کرد. مشاهده را آنها بتوان دارو مصرف

 

III. دهندهارائه و والد/سرپرست توسط ویرجینیا جدید آسم اقدام طرح یک باید باشد، نیاز دارو در تغییر هرگونه به اگر 

 در مندرج هایرویه با باید و گیرد قرار تأیید مورد باید تغییرات همه شود. امضا و تکمیل شتیبهدا هایمراقبت

 کودک از مراقبت مدرسه/پیمانکار پرسنل به تغییرات تمام باید تأیید، از پس باشد. داشته مطابقت مقررات این

(CCC) شود. داده اطالع ویرجینیا آسم اقدام طرح مسئول 

 

IV. باشد. خورده تجویز برچسب آن روی و بوده اصلی ظرف در باید دارو 

 

V. استنشاقی داروهای شخصی مصرف و داشتن اختیار در برای آسم تشخیص دارای آموزدانش به شده اعطا مجوز 

 از آموزدانش که شود مشخص اگر گردد. تمدید ساالنه باید و بوده نافذ SACCتحصیلی/ سال یک برای باید آسم

 را دارو مؤثر و ایمن شکلی به آموزدانش یا است کرده سوءاستفاده شخصی مصرف یا تنداش اختیار در مزایای

 در را مذکور آسم داروهای شخصی مصرف و داشتن اختیار در اجازه تواندمی SACCمدرسه/ کند،نمی مصرف

 بگیرد. پس SACCتحصیلی/ سال طول در زمان هر

 

VI. و مدرسه پرسنل مدارس، هایهیئت برای یک( )ضمیمه دارو دادن برای والد/سرپرست درخواست فرم CCC 

 است. نیاز مورد

 

VII. مدرسه/ هیئت کارکنان نزد آموزدانش سالمت وضعیت به مربوط اطالعات انتشار یا افشاCCC با مطابق باید 

 خانواده خصوصی حریم حفظ و آموزش حقوق فدرال قانون و  22.1§-289و 22.1§-287 ویرجینیا قانون

 آموزاندانش سوابق در موجود اطالعات انتشار و افشا بر که باشد 1232g USC 20§ شده، اصالح ،1974

 است. حاکم
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VIII. و/یا مدرسه به را ویرجینیا آسم اقدام طرح یک هستند، آسم تشخیص دارای که آموزانیدانش تمام شودمی توصیه 

SACC یا مدرسه کاری روز طی در دارو اگر حتی دهند، ارائه لزوم( صورت )در SACC نشود. مصرف 

 فراهم هاآلرژی سایر یا سمآ از ناشی اضطراری موارد خصوص در را حیاتی اطالعات ویرجینیا آسم اقدام طرح

 کند.می

 

IX. مدرسه/ تحصیلی سال هر برای باید ویرجینیا آسم اقدام طرحSACC شود. تمدید 

 

 است. قانون این اجرای روند پایش و اجرا مسئول وی( نماینده )یا "آموز دانش گویی پاسخ و یادگیری معاون"

 

 کند. بازبینی 2018 سال در را قانون این باید (وی نماینده )یا "آموز دانش گویی پاسخ و یادگیری معاون"

 

 

 مراجع:

 

VDOH/VDOE (2004 )ویرایش ویژه" بهداشتی هایمراقبت هایرویه های"دستورالعمل 

 

 (3/07 )ویرایش دارو" مجوز و آسم بهداشتی هایمراقبت اقدام "طرح - ویرجینیا/CINCH آسم ائتالف

 

 

 :قانونی مرجع

 

 USC 289.20-§22.1 و ،22.1§-287 ،54.1§-3408 ،8.01§-226.5:1 ،22.1§-274.2 ویرجینیا قانون

§1232g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویلیامز پرینس شهرستان عمومی مدارس



 

  یک ضمیمه
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 دارو دادن برای والد/سرپرست درخواست

 

 

   مدرسه:   تولد: تاریخ   آموز:دانش

 

 باید دهد، انجام را دارو دادن جمله از دارویی درمان هرگونه بتواند اینکه از قبل باید (CCC) کودک از مراقبت مدارس/پیمانکار

 به شود، امضا والد/سرپرست توسط که هنگامی کتبی آگاهانه رضایت فرم این کنند. دریافت را والد/سرپرست کتبی مجوز

 درمان اجازه والدین/سرپرستان که هنگامی دهد.می را پزشکی دستورالعمل سازیپیاده اجازه CCCمدرسه/ دیدهآموزش کارکنان

 برقراری اجازه شامل ایاجازه چنین بدهند، (SACC) مدرسه سن در کودک از مدرسه/مراقبت در را خود کودک پزشکی

 درمان هایطرح است. تجویزی خاص درمان به مربوط پزشکی تجویزکننده و مدرسه بهداشت متخصصان بین مناسب ارتباط

 شد. نخواهند اجرا نشود گرفته امضاها تمام که زمانی تا باشند، نخورده تاریخ و نشده امضا والد/سرپرست توسط که بهداشتی

 قانونی طوربه پزشکی هایدستورالعمل طبق پزشکی تجویزکننده و مدرسه بهداشت متخصصان بین قانونی مناسب ارتباطات

 است: زیر موارد شامل

 دارو(؛ بالقوه تعامالت مصرف، روش دوز، به مربوط سؤاالت مثال، عنوان )به درمان خود تجویز •

  عفونت، کنترل ایمنی، هاینگرانی به مربوط سؤاالت مثال، عنوان )به SACCمدرسه/ در درمان رایاج •

 و آموز(؛دانش تحصیلی برنامه یا مدرسه محیط به مربوط درمانی دستورالعمل در تغییرات یا مشکالت

 شده، مشاهده جانبی عوارض به مربوط سؤاالت مثال، عنوان )به درمان از حاصل آموزاندانش نتایج •

 کالس(. در رفتار مشاهده احتمالی، نامطلوب هایواکنش

  حضور به قابل آموزدانش نشود، برگردانده مدرسه به و نشده امضا والد/سرپرست کتبی مجوز که زمانی تا است ممکن

 .نباشد مدرسه در

 دارم:می اعالم زیر موارد با را خود موافقت ،§ 22.1-274 ویرجینیا قانون به توجه با

 فوق اضطراری داروهای مصرف از ناشی منفی پیامد هرگونه مسئول را CCC یا آن کارمندان از یکهیچ مدرسه، هیئت من

 دانست. نخواهم آموزدانش توسط

 
 بخش از من/ما وسیله بدین دهند. انجام فرزندم مورد در را فوق رویه پزشکیغیر کارکنان است ممکن که هستیم آگاه من/ما

 که وارده خسارات از ناشی قانونی هایمسئولیت تمام و هرگونه قبال در آن کارکنان تمام و ویلیام پرینس ناحیه دولتی مدرسه

 کنیم.می مسئولیت سلب شویم، متحمل رویه این انجام نتیجه در فرزندمان یا خود است ممکن

 
 زمان تا آسم اقدام طرح این بهداشتی، هایمراقبت دهندهارائه و CCC والدین، مدرسه، پرستار بین توافق و بررسی از پس

 ماند.می باقی خود قوت به باشد، آن تغییر مستلزم آموزدانش پزشکی وضعیت که صورتی در یا ساالنه بررسی

 

 
 تاریخ  پزشک امضای  خوانا و بزرگ حروف با پزشک نام

 تاریخ  والدین/سرپرست امضای  خوانا و بزرگ حروف با والد/سرپرست نام

 تاریخ  CCCمدرسه/ پرستار امضای  خوانا و بزرگ حروف با CCCمدرسه/ پرستار نام

 


