Escolas Públicas de New Bedford
Formulário de Informação em Caso de Emergência Médica
Programas Depois da Escola


Actividade:

Adulto Encarregado:


Nome do Estudante:

Data de Nascimento:


Direcção:

Telefone de Casa:


Telemóvel do Pai/Mãe/Encarregado:

Telefone do Trabalho:


Contacto de Emergência (Nome):

Telefone em Caso de Emergência:


Dou autorização a

de participar numa actividade extraescolar 
Nome do Estudante
patrocinada pela escola.

Actividade, lugar, data e hora:







Informação Médica

A minha criança sofre das seguintes condições médicas:          Ponha um círculo à volta do que aplica:

Asma
Diabetes
Ataques
Condições do Coração
Outro(a)


Alergia a

. A minha criança necessita ou não necessita uma Epi-Pen 
(seringa para alergias). Ponha um círculo à volta de uma.

Por favor descreva todas as doenças que presentemente tem a sua criança e o tratamento que está a  receber e/ou os medicamentos que está a tomar. Por favor descreva a doença e faça uma lista dos medicamentos: 





Instruções específicas do pai/mãe/encarregado sobre a criança:




Compreendo que a enfermeira escolar não estará presente durante os programas extraescolares antes e depois das horas normais. Por conseguinte, é minha a responsabilidade de manter informado o adulto encarregado do programa se há qualquer mudança na saúde da minha criança.  

Assinatura do Pai/Mãe/Encarregado:

Data:


****Consulte o reverso para o plano de ação ****
Revised 1/2016 - Portuguese
Plano de Ação

Reação Alérgica: (exemplos de alguns dos sintomas incluem) Dificuldade em respirar, falta de ar, dificuldade de engolir, urticária, coceira, inchaço de qualquer parte do corpo.

Plano de Ação:  Telefonar para o 911 e auxiliar a criança com o “Epi-Pen” se prescrito e disponível

  Asma:  O estudante tem dificuldade em respirar, e falta de ar.
Plano de Ação:  Se o estudante tem o seu inalador, deve usá-lo. Se não houver alívio dos sintomas em 5 (cinco) minutos telefonar para o 911. Se não há inalador disponível, telefonar  para o 911 imediatamente.
Diabetes:  Reação de baixo açúcar no sangue - fome, suar, palidez, sentir-se instável, dor de cabeça.
Plano de Ação:  Permitir que o estudante beba uma caixa de sumo ou refrigerante regular, ou que coma tabletes de glicose, ou uma merenda do seu pacote de emergência. O estudante deve fazer o teste do seu nível de glicose no sangue e registrar o número. Se não houver alteração nos sintomas em 5 (cinco) minutos – telefonar para o 911 e fazer com que a criança repita todos os passos acima mencionados. 

Ataques:  Alteração da consciência, rigidez muscular involuntária ou movimentos involuntários, babar-se/ espumar pela boca, suspensão temporária na respiração, perda do controle da bexiga.

Plano de Ação:  Proteger o estudante de cair, telefonar para o 911. Nunca coloque nada na boca do estudante.



