
Tài Liệu Đính Kèm II 

Quy định 757-4 

 

 

Mẫu cho phép dùng thuốc 

Ngày Mở Rộng/Chuyến Dã Ngoại Qua Đêm 

(Mỗi loại thuốc một giấy) 

 

Tất cả các loại thuốc và mẫu cho các chuyến đi dã ngoại kéo dài cả ngày và qua đêm phải được 

mang đến y tá của trường ít nhất năm ngày đi học trước khi đi thực địa. Thuốc mang sau thời gian 

này sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ loại thuốc theo quy định nào phải được sử dụng trong chuyến 

đi kéo dài cả ngày/qua đêm yêu cầu mẫu này phải được hoàn thành và ký bởi nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe và phụ huynh/người giám hộ. Bất kỳ loại thuốc tự do nào cũng cần có chữ ký 

của phụ huynh/người giám hộ và phải được nhận trong một hộp mới, niêm phong (hộp nhỏ nhất có 

thể). Các loại thuốc cần thiết phải có trong hộp đựng ban đầu với nhãn mác thích hợp. Mẫu giấy 

phép này chỉ có giá trị cho chuyến đi thực địa hiện tại. Thuốc chỉ có thể được cung cấp bởi một 

nhân viên của Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) trừ khi phụ huynh/người giám hộ đi 

kèm cho con của họ sử dụng.  

 

Ngày: 

Tên học sinh:  Ngày sinh: 

 

Giáo viên/chủ nhiệm: 

 

Tên thuốc:  Số viên thuốc nhận được: 

Chẩn đoán: 

Liều dùng:  Tuyến: 

Thời gian sử dụng thuốc: 

Dị ứng: 

 

Tôi cho phép trao đổi thông tin này với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi khi cần 

thiết để thực hiện điều trị hoặc chăm sóc sức khỏe cho con tôi. Tôi/Chúng tôi xin miễn trách PWCS 

và tất cả nhân viên của mình và từ mọi trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại mà chúng tôi hoặc con 

của chúng tôi có thể phải chịu do yêu cầu này. 

 

Tên bác sĩ: ____________________________ Chữ ký của bác sĩ: ___________________________ 

Số điện thoại của bác sĩ: _____________________ 

Chữ ký phụ huynh/người giám hộ: ________________________________________________  

Số điện thoại: Nhà: ___________ Ở nơi làm việc: ____________ Điện thoại di động: ___________ 

 

Phụ huynh được yêu cầu lấy bất kỳ loại thuốc còn sót lại vào cuối chuyến đi thực địa. Các loại thuốc 

còn lại sau thời gian này sẽ bị loại bỏ. 
 

 
 

Ngày hết 

hạn dùng 

thuốc: 


