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“Estamos empenhados em desenvolver uma comunidade de alunos os quais são
academicamente competentes, que demonstram um forte carácter e

exibem confiança em si mesmos.”

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS  DE SAÚDE

Estimados Pais ou Encarregados:

Desejamos informá-los sobre as regras estaduais que governam a administração de todos os
medicamentos administrados na escola.   Estas regras foram formuladas para assegurar a saúde e
segurança das crianças que necessitam tomar medicamentos durante o dia escolar.

Estas regras requerem que certos documentos de saúde da sua criança estejam na escola antes de
que possa tomar os medicamentos durante o dia escolar:

1. Autorização escrita, assinada pelo pai/mãe para que possa administrar os
medicamentos.  Por favor preencha o formulário de autorização e devolva à enfermeira
escolar.

2. Ordem de medicamentos assinada.  Deve levar a ordem de medicamentos ao médico da
sua criança para que a completem e devolvam à enfermeira escolar.  Este formulário deve ser
renovado quando for necessário e ao começo de cada ano lectivo.

Os medicamentos devem ser trazidos à escola num conteúdo farmacêutico ou do fabricante pelos
pais ou por um adulto responsável escolhido por si.  Por favor peça ao seu farmacêutico que lhe dê
dois recipientes, um para casa e o outro para a escola.  A receita que é levada para a escola não deve
exceder uma dose de mais de trinta dias e é necessário incluir uma nota com o número de pílulas enviadas
para a escola.

Quando a sua criança necessita tomar medicamentos durante o dia escolar, por favor deve agir
rápidamente para seguir estas regras e assim poderemos começar a dar remédio o mais depressa possível.
Recomendamos que os medicamentos sejam tomados em casa.  No entanto, os estudantes que
devem tomar medicamentos durante o dia escolar devem seguir as regras acima mencionadas.

Não se dara nenhum remédio, mesmo os que não requerem receita, tal como a aspirina, na
escola, sem as devidas autorizações médicas assinadas.

Si tem algumas perguntas, faça o favor de entrar em contacto com a enfermeira escolar.  Muito
obrigado pela sua cooperação.

As Escolas Públicas de New Bedford não discriminam baseado na idade, sexo, raça, cor, religião, étnicidade, origem
nacional, incapacidade, orientação sexual, descendência, falta de domicilio, identidade de gênero ou expressão de gênero.

 


