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 آلرژیها مورد در مهم اطالعات

 

 

 گرامی، والدین/اولیای

 

 و اجتناب خصوص در ویلیام پرنس شهرستان عمومی مدارس مهم جدید دستورالعمل باشد؛ زندگی کننده تهدید میتواند آلرژیک واکنشهای

 توسط دانشآموزان حیاتی داروهای مدیریت و ذخیرهسازی نحوه شامل دستورالعمل این موضوعات است. آلرژیک واکنشهای با برخورد

  است. مدرسه کارکنان و دانشآموزان برای حیاتی آموزشهای ارائه و آلرژنها معرض در دانشآموزان تنگرف قرار از جلوگیری مدرسه،

 

  اینترنتی نشانی به محلی پرورش و آموزش سالمت اینترنتی صفحه در را کامل دستورالعملهای لطفا   فرزندتان، ایمنی برای

https://www.pwcs.edu/departments/Student_Services/school_health  رفاه و سالمت قسمت به یا  .کنید دنبال و بخوانید 

 بروید. دارد قرار http://pwcs.edu صفحه باالی در که والدین آیکون تحت دانشآموزان

 

 کنید: دنبال و بدانید باید که مهمی اطالعات ملهج از

 

 توجه شود امضاء و شود روز به تحصیلی سال ابتدای در باید که PWCS اضطراری کارت در دانشآموز آلرژیک شرایط به •

 باشید. داشته

 که کامل اضطراری حهایطر پروندهاشان در باید هستند آلرژیها سایر یا شده شناخته غذایی آلرژیهای دچار که دانشآموزانی همه •

 باشد. موجود است شده تهیه مدرسه پرستار کمک با

 اقدام طرح و نمایند مالقات مربوطه کارکنان سایر و مدرسه پرستار با باید زندگی تهدیدکننده آلرژی به مبتال دانشآموزان والدین •

  گذارند. اجرا به را (SAIHCP) شدید آلرژی فردی سالمت مراقبت طرح و (AAP) آلرژی

 باشد دانشآموز اختیار در یا باید دانشآموز خاص نیازهای تامین برای شده تجویز (EpiPens) اپینفرین خودکار تزریق سرنگهای •

 شود. ارائه باید اپیپن برای پزشک دستور گیرد؛ قرار استفاده مورد نیاز صورت در تا شود نگهداری مدرسه توسط و/یا

 آلرژی که افرادی برای که هستند اضطراری شرایط برای پنز اپی خودکار تزریق دستگاههای ایدار مدارس تمام قانون، طبق •

 با دانشآموزان خاص نیازهای جایگزین اینها میگیرد. قرار استفاده مورد نبود شده شناخته آنها برای قبال   که دارند خطرناکی بالقوه

 در همیشه شما فرزند خاص نیازهای تامین برای مناسب دوز با شده تجویز اپیپن اینکه زا اطمینان با نیستند. شده شناخته شرایط

 کرد. خواهید امنیت احساس است دسترس

 آلرژیک واکنش یک اولیه عالئم تا دهید ارائه دانشآموزان به را مربوطه آموزشهای مدرسه پرستار و خود پزشک با همکاری با •

 کنند. اجتناب احتمالی خطرات از چگونه که بدانند و دهند گزارش را آن سرعت به و بشناسند را احتمالی

 

 دسترسی دانشآموز شرایط مدیریت و دادن گزارش برای مهم فرمهای به و بخوانید را کامل دستورالعملهای ارزشمندتر اطالعات برای 

  .داریم نیاز شما کمک به شما فرزند سالمت مداوم تامین از اطمینان برای ما یابید.

 

 احترام، با
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