Thuốc trong trường
Kính gửi các bậc phụ huynh và người giám hộ,
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sự chăm sóc tốt nhất có thể cho con bạn khi còn đi
học. Để làm điều này một cách an toàn và hợp pháp, chúng tôi phải tuân thủ đầy đủ
luật pháp và quy định của Pennsylvania.

Theo luật pháp tiểu bang chỉ có thể được quản lý bởi một y tá trường học hoặc
chuyên gia y tế được cấp phép khác. Nói chung, điều này có nghĩa là thuốc chỉ
có thể được cung cấp bởi Y tá học đường vào những ngày họ có mặt trong
trường.
Ngoại lệ duy nhất này là thuốc tiêm tự động epinephrine (EpiPens) cho phản ứng
dị ứng nghiêm trọng và cứu người hít phải hen.

Đối với mỗi loại thuốc trong trường, các hướng dẫn sau đây phải được tuân thủ;
để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo sổ tay sinh viên.

lệnh của bác sĩ và sự cho phép của cha mẹyêu cầu
● Yêu cầu vềMộtriêng biệt về quản lý thuốc trong trường học (MED-1) là bắt
buộc cho mỗi loại thuốc trong trường học.
● Mỗi MED-1 phải được ký và ghi ngày tháng bởi cả bác sĩ và phụ huynh.
● Không được sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc từ phòng cấp cứu và thuốc
không cần kê đơn nếu không có MED-1
● . Ở trên phải được hoàn thành ngay cả khi học sinh tự mang và tựhít
EpiPen hoặc thuốc chống hen suyễn
● uống thuốctự mang theo là thuốc hít EpiPen hoặc hen suyễn. Điều này
phải được sự chấp thuận của bác sĩ, phụ huynh và y tá trường học.
● Y tá tại trường chỉ có thể cho kem Tylenol, Advil hoặc hydrocortisone nếu
Thông tin y tế / cấp cứu sinh viên đã ký và ghi ngày tháng (S-865) có trong
hồ sơ sức khỏe của họ. Điều này phải được thực hiện mỗi năm học.

Bao bì
● thuốc Tất cả các loại thuốc phải ở trong bao bì gốc hoặc hộp đựng có nhãn
hiệu
● thuốc Thuốc không được hết hạn

Cuối năm học
● Tất cả các loại thuốc phải được nhận vào ngày cuối cùng của học sinh.
● Thuốc không được chọn sẽ bị loại bỏ vào
ngày 31 tháng 5 năm 2014

