
Đính kèm V 

Quy định 757-2 

 

Trường Công Lập Quận Prince William 

Kế Hoạch Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Cá Nhân Mắc Chứng  

Dị Ứng Nghiêm Trọng 
 

Tên học sinh: __________________________Lớp: __________________ 
 

Tên Giáo Viên: _________________________Giờ Ăn Trưa: ______________ 
 

Lớp học  

• Tất cả các đồ ăn uống giao cho học sinh điều phải được phụ huynh/người giám hộ chấp thuận.  

• Thực phẩm dùng trong trường hợp khẩn cấp được phụ huynh/người giám hộ cung cấp cần để trong lớp học.  

• Phụ huynh/người giám hộ nên được thông báo trong thời gian sớm nhất về tất cả các bên theo kế hoạch.  

• Các dự án trong lớp liên quan đến thực phẩm nên được phụ huynh/người giám hộ và giáo viên xem xét.  

• Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ tự đưa ra quyết định. Có Không 

 

Xe buýt  

• Đơn vị vận chuyển sẽ được cảnh báo về chứng dị ứng của học sinh.  

• Học sinh này được bác sĩ cho phép mang epinephrine lên xe buýt:  Có Không 

• Epinephrine có thể được tìm thấy trong: ba lô túi đeo thắt lưng khác (nêu cụ thể) _____________ 

• Học sinh sẽ ngồi ở phía trước xe buýt:  Có Không 
 

Các Quy Trình Trong Chuyến Đi Thực Tế  

• Phụ huynh/người giám hộ phải được thông báo về các chuyến đi thực tế càng sớm càng tốt.  

• Epinephrine nên được mang theo cho học sinh trong bất kỳ hoạt động ngoài trường học nào do trường tài trợ.  

• Học sinh tiểu học nên ở cùng giáo viên trong suốt chuyến đi thực tế. Có Không 

• Học sinh trung học cơ sở/trung học phổ thông nên ở  

cùng giáo viên trong suốt chuyến đi thực tế. Có Không 

 

Căng tin  

• Quản Lý Dịch Vụ Thực Phẩm và Căng Tin sẽ được cảnh báo về chứng dị ứng của học sinh.  

• Các bàn ăn của căng tin nơi có học sinh bị dị ứng ngồi sẽ được làm sạch để loại bỏ các chất gây dị ứng.  

• Học sinh sẽ ngồi tại một bàn được chỉ định cho người mắc bệnh dị ứng. Vâng Không 

• Học sinh sẽ ngồi tại một bàn được chỉ định trong lớp học. Vâng Không 

• KHÔNG hạn chế khi học sinh có thể ngồi trong căng tin. Vâng Không 
 

Học sinh nên sử dụng thẻ tài khoản của mình (tại trường tiểu học) hoặc mã số học sinh (ở trường trung học cơ sở và 

trung học phổ thông) để xác định bệnh dị ứng. Thực đơn của căng tin có sẵn trực tuyến. Phụ huynh/người giám hộ 

nên chọn món từ thực đơn. Để xem danh sách đầy đủ các thành phần trong thực đơn , vui lòng truy cập trang web 

của Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Thực Phẩm của trường.  
 

 

_________________________________________ ____________ 

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày 
 

_________________________________________ ____________  

Chữ Ký của Y Tá Nhà Trường Ngày 
 

_________________________________________ 

Trường học 

Dán Ảnh 

Của Học 

Sinh Tại 

Đây 

 


