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পিরবতর্ েনর সার-সংেkপ

ei pিবধান 30 েম, 2007-e iসুয্কৃত চয্ােnলেরর pিবধান A-715 – েক রিহত কের।
পিরবতর্ নসমূহ:


েযসকল িশkাথ র েকান িশkাথ -িনিদর্ েমিডেকল aডর্ ার ফাiেল নাi তােদরেক eপাi াiন েদয়ার বয্াপাের িনu iয়কর্ িসিট sু লসমূেহ কমর্রত নাসর্েদর
জনয্ pচিলত িনেদর্ শ aিফস aব sু ল েহলেথর (“oeসeiচ”) oেয়বসাiেট েদয়া আেছ। ( Section III েদখুন)



ei pিবধান নয্াশনাল sু ল েবাডর্ aয্ােসািসেয়শন(“eনeসিবe”)-eর নতু ন িনেদর্ শাবিল pিতফিলত করেত eিপ-েপনs-eর pািp সmিকর্ ত aংশিটেক
হালনাগাদ কের। (Section VIII েদখুন)
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সার-সংেkপ
িনu iয়কর্ িসিট িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন aবগত আেছ েয গুরত
ু র aয্ালািজর্ ক pিতিkয়া েথেক
aয্ানাফাiলয্ািkস হেত পাের যা জীবন-সংশেয়র মত sাsয্গত জরুির পিরিsিতর সৃি কের। চয্ােnলেরর pিবধান
A-715 ei সংsেশর্র ঝুঁ িক কমােত eকিট পিরকlনা ৈতির eবং eক-েডাজ eপাi াiন aেটা-iনেজkর
(“eিপ-েপনs”)pিkয়ায় eর িচিক সার বয্বsা েরেখেছ। ei pিবধান 30 েম, 2007-e iসুয্কৃত চয্াnলেরর
pিবধান A-715 –েক রিহত কের। ei pিবধান aনুযায়ী:

I.



সকল sু ল নাসর্ aবশয্i গুরত
ু র aয্ালািজর্ eবং aয্ানাফাiলয্াkস মূলয্ায়ন, udূ ত পিরিsিতেত বয্বsাgহণ,
eবং িচিক সায় pিশkণ pাp হেব eবং aয্ানাফাiলয্ািkেসর ঝুঁ িকেত আেছ eমন িশkাথ েদর জনয্ েয
বয্বsা িনেত হেব তােত pধান ভূ িমকা রাখেব;



িনu iয়কর্ িসিট পিবিলক sু েল কমর্রত সকল নােসর্র aিফস aব sু ল েহলথ্(oeসeiচ)-eর oেয়বসাiেট
pদt েরাগী-নয় eমন িশkাথ েদরেক িনিদর্ pচিলত িনেদর্ শ aনুযায়ী aয্ানাফাiলয্াকিটক pিতিkয়ায়
eিপেপন েদয়ার aনুেমাদন আেছ;



েযেকান sু েল েযখােন েকান িশkাথ েক eিপ-েপন েদবার জনয্ oষুধ pদান সmিকর্ ত ফরম ফাiেল আেছ
েসখােন নাসর্-নয় নূয্নতম eমন দুiজন sু ল কম েক aবশয্i নােসর্র aনুপিsিতেত eিপ-েপন েদয়ার জনয্
pিশkণ িদেত হেব।



যিদ েকান িশkাথ িনেজ িনেজ oষূধ েনবার েযাগয্ িনধর্ািরত হয়, েসেkেt িচিক সেকর েpসিkপশন থাকেল
েসi িশkাথ eিপ-েপন বহন করেত পারেব।

পিরিচিত
A.

aয্ানাফাiলয্ািkস
aয্ানাফাiলয্ািkস eকিট জীবন-ঘাতী sাsয্ aবsা যা aয্ালয্িজর্ ক বয্িkেদর িনিদর্ aয্ালােজর্ েনর সংsেশর্ আসার ফেল হেত পাের। eিট
কতগুিল লkেণর eকিট সমি েক েবাঝায় যা শরীেরর িবিভn িসেsেমর kিত করেত পাের। ei লkণসমূেহর মেধয্ িনেচ uিlিখত কেয়কিট
থাকেত পাের: চামড়া aথবা ক নালীর pদাহ, চু লকািন, িগলেত ক , কািশ, াস-p ােস ক , বিমবিমভাব, তলেপেট বয্াথা, মানিসক
aবsার পিরবতর্ ন, রkচাপ কেম যাoয়া aথবা শক পাoয়া। যিদo oষুধ, েপাকা-মাকেরর কামড়, aথবা লয্ােটk েথেক aয্ানাফাiলয্ািkস
হেত পাের িকn sু েল েবিশর ভাগ aয্ানাফাiলয্ািkক pিতিkয়া খাবাের aয্ালািজর্ র কারেণ হেয় থােক। েকান aয্ালােজর্ েনর সংsশর্ eবং তা
েথেক udু ত লkেণর সময় েকান েকান েkেt কেয়ক িমিনট েথেক কেয়ক ঘ াo হেত পাের; েবিশর ভাগ pিতিkয়া eক ঘ ার মেধয্ হেয়
থােক, eবং তা dত গিতেত বাড়েত পাের।

B.

pিতেষধক
েকান িশkাথ র aয্ালােজর্ েনর সংsেশর্ আসার ঝুঁ িক কমােনা সmব যিদ েসi িশkাথ র বয্বsা িনেত sু ল, িচিক সা pদানকারী eবং িপতামাতা
eকেযােগ কাজ কের। ei সংsশর্ দুঘটর্ নার পিরকlনায় anভুর্ k হেত হেব – pিতেষধক eবং িচিক সা uভয় পdিতর pেয়াগ। েকান িশkাথ র
জীবন-ঘাতী aয্ালািজর্ পিরিsিত েমাকােবলায় িপতামাতা eবং sু ল eকিট পিরকlনা ৈতিরর জনয্ িরহয্ািবিলেটশন আiেনর েসকশন 504-eর
pিকয়াসমুহ aনুসরণ করেব।
sু েল িশkাথ েদর মেধয্ aয্ানাফাiেলিkস হবার সবেচেয় বড় কারণ খাবাের aয্ালািজর্ । িডপাটর্ েমn aব eডু েকশন চীনাবাদাম, দুধ aথবা aনয্
aয্ালােজর্ ন-ি খাবার পিরেসবা pদান কের কারণ দুঘটর্ না-জিনত সংsশর্ aথবা দুষেণর আশংকা সবসময়i থােক। যিদo, গুরত
ু র ফু ড
aয্ালািজর্ আেছ eমন িশkাথ েদরেক শনাk কের ঝুঁ িক কমােনার বয্বsা sু েল রাখা uিচত।
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C.

eপাiন াiেনর গুরtু
aয্ানাফাiেলিkেসর জনয্ eপাi াiন iনেজকশন pদান eকিট পছেnর িচিক সা। েযসmাবয্ dত গিতেত aয্ানাফাiেলিkেসর কারেণ মৃতুয্ হেত
পাের, েসিটর কথা েভেবi সময়মত eপাiন াiন iনেজকশন েদয়া গুরtু পূণ।র্ িচিক সা না েদয়ার কারেণ aয্ানাফাiেলিkেস যত মৃতুয্ ঘেট তা
eপাi াiন iনেজকশন েদয়ার ঝুঁ িক েথেক aেনক েবিশ, eমন কী aয্ানাফাiেলকিটক pিতিkয়া হয়িন eমন কাuেক তা aসাবধানতা বেশ
িদেলo। “eিপ-েপন” হেলা eক-েডােজর eকিট eপাi াiন aেটা-iনেজকটর pিkয়া যা েযেকান সাধারণ মানুষ িনেজ িনেত পাের। eিট
িশkাথ রাo িনেজ িনেত পাের যিদ তােদর ডাkার aথবা sাsয্-েসবা pদানকারী িনধর্ারণ কেরন েয, তারা িনেজi iনেজকশনিট িনেত সkম।
10-20 িমিনেটর মেধয্ eপাi াiেনর কাযর্কািরতা কমেত থােক; সুতরাং, aিতসttর 911–e কল করা জরুির।

D.

গুরত
ু র aয্ালািজর্ আেছ eমন িশkাথ েদর শনাkকরণ
1.

গুরত
ু র aয্ালািজর্ আেছ eমন েকান িশkাথ সmেকর্ sু লেক জানােনা িপতামাতােদরi দািয়t। sু ল কম গণ ei তথয্ sু ল েহলথ্
কম েদর জানােব। eধরেনর িশkাথ র জনয্ sু েল েমিডেকশন aয্াডিমিনেsশন ফরম (eমeeফ) সংরkণ করেত হেব। ei ফরম
িনেচ uিlিখত িলংেক পাoয়া যােব http://schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms.

2.

েকান িশkাথ র aয্ালািজর্ সmিকর্ ত তথয্ sু ল eবং sাsয্ কম কতৃর্ ক যথাযথ তথয্ েরকেডর্ েনাটকৃ ত থাকেত হেব েযমন sু ল েহলথ্
েরকডর্ , eিটeস েহলথ্ aয্ালাটর্ , iমারেজিn b কাডর্ ।

3.

pেতয্ক িশkাথ কতৃর্ ক aবশয্i aয্ালািজর্ েরসপn ফরম পূরণকৃ ত থাকেত হেব।
ei ফরম িনেচ uিlিখত িলংেক পাoয়া যােব ।

http://schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms.
4.
II.

গুরত
ু র aয্ালািজর্ আেছ eমন িশkাথ েদর sাsয্ পযর্ােলাচনার জনয্ aবশয্i িশkাথ র sাsয্ েসবা pদানকারী কতৃর্ ক তার জনয্ পূরণকৃ ত
eমeeফ জমা িদেত হেব। http://schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms.

দায়বdতা
pাণঘাতী আশংকার কারেণ েকান িশkাথ র eপাiন াiন pেয়াজন হেল তােক যিদ সময়মত েসিট েদয়া জরুির হেয় পেড়, ei pিবধান aনুযায়ী েযসব
কম pিশkণpাp তােদরেক, মামলা হবার ভেয়, eিপ-েপন েদয়া েথেক িবরত রাখা যােব না। িনu iয়কর্ িসিটর আiন িবভাগ ei pিবধান aনুযায়ী
েযেকান কমর্চারী িযিন eিপ-েপন েদবার কারেণ মামলায় জিড়েয় পেড়েছন তার পk aবলmন eবং িনরাপtা িদেত সmত আেছ।
তাছাড়া, sু েল েকান বয্িkর বতর্ মান েমিডেকল িনেদর্ শ না থাকায় েকান pাp বয়s aথবা িশkাথ নয় eমন বয্িkেক গুরত
ু র aয্ালািজর্ ক pিতিkয়ার
কারেণ, চাকিরর দািয়েtর বাiের, েকান নাসর্ বা sু েলর sাsয্ পিরেষবা pদানকারী কতৃর্ ক জরুির পিরিsিতেত eিপ-েপন িদেত হয়, েসেkেt ঐ নাসর্
aথবা sাsয্ পিরেষবা pদানকারী গুড সামিরটান ল, eনoয়াieস পাবিলক েহলথ্ ল § 3000A-eর aধীেন সুরkা িনরাপtা পােবন।

III.

eপাi াiন েদবার aনুমিত সংkাn আেদশ
ফাiেল িশkাথ -িনিদর্ েমিডেকল aডর্ ার না-থাকা িশkাথ েদরেক eপাiন াiন েদবার জনয্ কায়র্করী আেদশ িনu iয়কর্ িসিটর sু লগুেলােত কমর্রত
নাসর্গণ িনেচর uিlিখত িলংেক িkক কের েপেত পােরন:
http://schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms/default.htm
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pিশিkত নাসর্ না থাকার কারেণ aনয্ েকান নাসর্ aথবা pিশkণpাp sু ল কম কতৃর্ ক ফাiেল1 eপাi াiন েদয়ার িনেদর্ শ আেছ eমন িশkাথ েক ei iনেজকশন
েদয়া সmিকর্ ত িনেদর্ শ:
গুরত
ু র aয্ালািজর্ ক pিতিkয়া aথবা aয্ানাফাiেলিkেসর লkণ েদখা েগেল, িশkাথ র েমিডেকল aয্াডিমিনেsশন ফরম
aনুযায়ী িশkাথ েক নাসর্ aথবা pিশkণpাp sু ল কম কতৃর্ ক eিপ-েপন iনেজকশন িদেত হেব।
aবশয্i aিতসttর ieমeস ডাকা জরুির

IV.

ে িনং
A.

sু ল কমর্কতর্ ােদর পিরচয়
1.

েযসকল িশkাথ িনেজ িনেজ eিপ-েপন িনেত সkম নয় তােদর েkেt ei iনেজকশন েদয়ার দািয়t মূলত sু ল নােসর্র। যিদo, ei
ধরেনর aয্ানাফাiেলিkক pিতিkয়ার সময় sু ল নাসর্েক সবসময় নাo পাoয়া েযেত eবং িশkাথ িনেজ ei iনেজকশন িদেত akম
হেত পাের, তাi েযসব িশkাথ র eিপ-েপন েদয়ার জনয্ েমিডেকল aয্া্ডিমিনেsশন ফরম জমা েদয়া আেছ তােদরেক গুরত
ু র
aয্ালািজর্ ক aথবা aয্ানাফাiেলিkক pিতিkয়ায় eিপ-েপন েদয়ার জনয্ sু ল কম েদর aবশয্i pিশkণ িদেত হেব।

2.

িশkাথ eবং sু ল পিরিsিতর িভিtেত, sু েলর িpিnপয্াল sু ল sাsয্ কম র সােথ আেলাচনা সােপেk িনধর্ারণ করেবন েকান ননেমিডেকল sু ল কম েক eিপ-েপন iনেজকশন েদয়ার জনয্ pিশkণ pদান করা েযেত পাের। িনেচর uিlিখত িবষয়সমূহ িবেবচনায়
েরেখ, নােসর্র aনুপিsিতেত, aয্ানাফাiেলিkেসর ঝুঁ িকেত আেছ eমন িশkাথ েদরেক eিপ-েপন েদবার জনয্ যথাযথ ে িনং pাp নূয্নতম
2 জন কম (নাসর্ বােদ)যােত পাoয়া েসিবষয়িট িpিnপয্ালেক aবশয্i িনি ত করেত হেব।
a. sু ল pথেম েscাকম খুজঁ েব:
b. eিলেমnাির sু ল িশkাথ র(েদর) েকান িশkক যার eপাiন াiন iনেজকশেনর েমিডেকল aয্াডিমিনেsশন ফরম আেছ, aবশয্i
তােক pিশkণ িদেত হেব। বয়েস বড় িশkাথ েদর জনয্, িবেশষভােব িমডl eবং হাi sু েলর িশkাথ েয েকান eকিট িনিদর্
kাসেরুেম kাস কের না, তার েkেt তার িনেজর পিরিsিতi িনধর্ারণ করেব েকান কম েক pিশkণ িদেল তার জনয্ সবেচেয়
ভােলা হয়।
c.

িশkক ছাড়াo, sু েলর িpিnপয্াল eবং/aথবা aনয্ েকান pশাসক aবশয্i pিশিশkত হেব যােত িবিlং2-eর েকান েমিডেকল
aয্াডিমিনেsশন ফরমযুk িশkাথ র জনয্ pিশkণpাp eকজন সুপারভাiজর থােকন। েকান িশkাথ কতটা ঝুঁ িকেত আেছ তার
uপর িনভর্ র কের, aনয্ pিশkণpাp কম েদর anভুর্ k হেত পাের: sু ল খাবার pদােনর সময় কয্ােফেটিরয়ায় uপিsত কম গণ
(ফু ড aয্ালািজর্ আেছ eমন িশkাথ েদর জনয্), sাsয্-সহায়তাকারীগণ, পয্ারাpেফশনালs, েpgাun/িরেসস কম (েযসব
িশkাথ র েপাক-মাকেড়র কামড় েথেক aয্ালািজর্ হয় তােদর জনয্) iতয্ািদ। আফটার-sু ল কমর্কা eবং কমর্সিূ চ, sু ল ি প
iতয্ািদর জনয্ বাড়িত কম েদর pিশkণ েদয়া েযেত পাের। বাড়িত aথবা ফেলা-আপ ে িনংেয়র জনয্ sু লগুেলা aনুেরাধ জানােত
পাের।

1

বয্াখয্াদানকৃ ত িচিঠসহ গাiডলাiনs ফর aয্াডিমিনেsশন iন sু লs, eনoয়াi েsট eডু েকশন িডপাটর্ েমn, iuিনভািসর্িট aব দয্া েsট aব িনu iয়কর্ , eিpল,
2002 েদখুন, “sু ল পিরেবেশ eপাi াiন aেটা-iনেজকটর pিkয়ার বয্বহার” eনoয়াi েsট eডু েকশন িডপাটর্ েমn, iuিনভািসর্িট aব দয্া েsট aব িনu iয়কর্ ,
জুন 2002,-e আেছ: “লাiেসnধারী েpসkাiবার কতৃর্ ক েpসkাiব করা গুরত
ু র aয্ালািজর্ আেছ eমন েকান িশkাথ েক, যার aয্ানাফাiেলিkক িচিক সার
pেয়াজন, জরুির পিরিsেতেত eকজন sু ল কম সদসয্ eিপ-েপন dারা eপাiন াiন iনেজকশন িদেত পারেবন। ei ধরেনর বয্বsা gহণ েমিডেকল pয্াকিটস
aয্াk
্ ( িশkা আiন § 6527[4][a]) eবং নাসর্ pয্াকিটস aয্াk(িশkা আiন § 6908 [1][a][iv])-eর aধীেন aনুেমািদত eবং “গুড সামািরটান আiন”
(পাবিলক েহলথ্ ল 3000-a).” dারা সুরিkত।

2

aেটােমেটড ekটারনাল িডফাiিbেলটর(eiিড)বয্বহাের pিশkণpাp েযসব কম রেয়েছ তােদরেক িpিnপয্ালগেণর িজjাসা করা uিচত তারা eিপ-েপন েদয়ার
pিশkেণ আgহী িকনা।
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d. িpিnপয্ালেদর িনি ত করা দরকার কম েদর বদিল, aনুপিsিত, eবং কমর্কতর্ া পিরবতর্ ন iতয্ািদ সেtto েযন pিশkণpাp কম
sু েল থােকন। eছাড়া, েকান িশkাথ যিদ বদিল হেয় aনয্ sু েল যায়, তাহেল িশkাথ র পুরেনা sু েলর িpিnপয্াল eবং েহলথ্
িটেমর দািয়t নতু ন িpিnপয্াল eবং sু েলর েহলথ্ sাফেদরেক নতু ন িশkাথ র চািহদা সmেকর্ aবিহত করা।
3.

B.

িpিnপয্ালেক ঐ তেথয্র বয্াপােরo িনি ত হেত হেব, sু েল েক eিপ-েপন েদয়ায় pিশkণ pাp eবং eছাড়া eিপ-েপন sু েল েকাথায়
রাখা থােক – eiসব তথয্ aনলাiন sু ল েসফিট pয্ােন থাকেব। িpিnপয্ালগণেক aবশয্i িনি ত করেত হেব, sু েলর aভয্nরীণ
েযাগােযাগ বয্বsা যােত জরুির aবsার সাiেট pিশkণpাp কম েদরেক ডাকেত পােরন।

sু ল কমর্কতর্ ােদর ে িনং
1.

ু র
মানসmত eবং সাম সয্পূণর্ নািসর্ং দkতা িনি ত করেত, গুরত
ু র aয্ালািজর্ ক pিতিkয়া eবং aয্ানাফাiেলিkস িনণর্য়, গুরত
aয্ালািজর্ ক িশkাথ র বয্বsা gহণ, eিপ-েপন iনেজকশন েদয়া, eিপ-েপেনর যথাযথ সংরkণ eবং আদান-pদান, (911) সহায়তা না
আসা পযর্n েরাগীেক dত পিরেষবাদান, eবং নন-েমিডেকল কম েদর pিশkণদানসহ e সংkাn িবষয়সমূেহ sু ল েহলথ্ কমর্সিূ চ কতৃর্ ক
sু ল নাসর্েদর pিশkণ েদয়া হেব।

2.

েযসব sু েল eিপ-েপন েদয়ার জনয্ েমিডেকশন aয্াডিমিনেsশন aডর্ ার আেছ, েসসব sু েল আেগর েসকশেন শনাkকৃ ত নন-েমিডেকল
sু ল কম েদর sু ল নাসর্, ডাkার aথবা aনয্ uপযুk pিশkক কতৃর্ ক pিশkণ িদেত হেব যােত তারা গুরত
ু র aয্ালািজর্ ক pিতাkয়া
eবং aয্ানাফাiেলিkস িনণর্য় eবং pিতেরাধ, eিপ-েপন dারা eপাiন াiন iনেজকশন েদয়া, eিপ-েপেনর যথাযথ সংরkণ eবং
আদান-pদান, (911)সহায়তা না আসা পযর্n েরাগীেক dত পিরেষবাদান, eবং গুরত
ু র aয্ালািজর্ eবং aয্ানাফাiেলিkেসর ঝুঁ িকেত
আেছ eমন িশkাথ েদর বয্বsা kাসরুম eবং sু েল িনেত পাের।

3.

sু ল েহলথ্ েপশাজীবীগণ েযেকান sু ল কম েক aনুেরাধ সােপেk ে িনং eবং হালনাগাদকরণ uপলেko pিশkণ েদেবন, িকn sু েল
eপাiন াiন েদয়ার েমিডেকল aডর্ ারযুk েকান িশkাথ থাকেল তারা নন-েমিডেকল sু ল কম েদর নূয্নতম বছের eকবার ে িনং/িরে িনং েদেবন। aনুgহ কের “জীবনঘাতী পিরিsিতেত aেটা-iনেজকটর dারা eপাiন াiন iনেজকশন িদেত লাiেসn-pাp নয় eমন
sু ল কম েদর pিশkণদান কমর্সিূ চ।” নিথিট েদখুন। ei ফরমিট িনেচর িলংেক পাoয়া যােব:

http://schools.nyc.gov/Offices/Health/SchoolHealthForms.
4.

V.

sু ল কম েদর pিশkণ িদেত যিদ aন-সাiেট েকান নাসর্ aথবা িচিক সক পাoয়া না যায়, sু ল েহলথ্ কমর্সিূ চর মাধয্েম sু ল
কম েদর ে িনংেয়র বয্বsা করেত িpিnপয্ালগেণর তােদর বেরা নািসর্ং িডেরkর, িচলে ন ফাsর্ েনটoয়াকর্ (িসeফeন)েহলথ্ িলয়ঁ ােজা,
aথবা aিফস aব sূ ল েহলেথর সােথ 347-396-4714 নmের েযাগােযাগ করা uিচত।

জরুির পিরিsিতেত সাড়া দান
A.

eিপ-েপন iনেজকশন েদয়ার েমিডেকশন aয্াডিমিনেsশন aডর্ ার আেছ eমন েকান িশkাথ র জরুির পিরিsিতেত sু ল নাসর্ aথবা pিশkণpাp
কম সদসয্েক aবশয্i dত সাড়া িদেত হেব। aয্ানাফাiেলিkস-জিনত েকান পিরিsিতর udব হেল, ei pিবধান eবং sু ল কম গণেক pদt
ে িনং aনুযায়ী aবশয্i eিপ-েপন iনেজকশন িদেত হেব।

B.

eিপ-েপন েদয়ার পর, 911-e েফান কের aবশয্i aিত সttর iমারেজিn েমিডেকল সািভর্ সেক জানােত হেব। তােদরেক েয তথয্ িদেত হেব
তার মেধয্ aবশয্i থাকেব, িকn eেতi সীমাবd নয়, iনেজকশেনর েদয়ার ঘটনা/সময়/েডাজ/কীভােব েসখােন েপৗঁছুেত হেব। জরুির
পিরিsিতেত যিদ দুiজন বয্িk সাড়া িদেয় থােকন, eকজন pিশkণ pাp বয্িk eিপ-েপন েদেবন eবং aনয্ জন eকi সমেয় ieমeস-eর
সােথ েযাগেযাগ করেবন। যিদ কম সদসয্ eকা থােকন, pথেম িতিন eিপ-েপন িদেত হেব, eবং তারপর েসi কম সদসয্ dত ieমeস/911
–e েযাগােযাগ করেবন।

C.

েযিশkাথ েক eিপ-েপন েদয়া হেয়েছ যথাশী তার িপতামাতা/aিভভাবকেক aবিহত করেত হেব।
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VI.

বয্ব ত eিপ-েপন কীভােব েফলেত হেব
বয্বহার করার পর eিপ-েপেনর iuিনটিট েয পাt েথেক েবর করা হেয়িছল েসিটেত ভের ধারােলা িজিনসপt েযখােন েফলা হেয় েতমন িনিদর্ sােন
েফেল িদন। যিদ ধারােলা িজিনস েফলার েকান িনিদর্ ি sান না থােক, তাহেল বয্ব ত eিপ-েপনিট eকিট aেভদয্ পােt ভের েসিট iমারেজিn েমিডেকল
সািভর্ েসর (ieমeস)কম রা eেল তােদর হােত তু েল েদেবন।।

VII.

VIII.

IX.

X.

eিপ-েপন সরবরাহ
A.

eিপ-েপন েদয়ার জনয্ যিদ েকান িশkাথ র েমিডেকশন aয্াডিমিনেsশন ফরম থােক তাহেল েসi িশkাথ র িপতামাতােক aবশয্i sু েল eিপেপন সামgী সরবরাহ করেত হেব। আমােদর পরামশর্ দুিট eিপ-েপন সরবরােহর জনয্, pথমিট কাজ না করেল aথবা যিদ বাড়িত েডােজর
pেয়াজন পেড় েসেkেt িdতীয়িট বয্বহার করা েযেত পাের। eিপ-েপনগুেলা aবশয্i েসগুেলার aিরিজনাল পয্ােকেজ সরবরাহ করেত হেব
েযমনভােব ফামর্িসেsর কাছ েথেক পাoয়া যায়। eিটo সুপািরশ করা হেc, িশkাথ িনেজ িনেজ eিপ-েপন িনেত পারেলo sু েল েযন eিপ-েপন
সরবরাহ করা হয়।

B.

সকল sু েলর pিতিদেনর নােসর্র কােছ pিতিট সাiেজর eিপ-েপন থাকেব (যা sু েলর িশkাথ সংখয্ার জনয্ uপযুk েযমন 1িট eিপ-েপন
eবং/aথবা 1িট eিপ-েপন ‘জুিনয়র ’’) যা েরাগী নয় eমন িশkাথ েদর িবেশষ iমারেজিnর েkেt eবং/aথবা বয্াক-আপ িহেশেব বয্বহার
করা যােব। eমন সকল sু েল aিফস aব sু ল েহলথ্ কতৃর্ ক eিপ-েপন সরবরাহ করা হেব।

eিপ-েপন েকাথায় পাoয়া যােব
A.

জরুির oষুধপt সুরিkত, uপযুk eবং িনরাপদ িকn সহেজ পoয়া যায় eমন জায়গায় রাখা থাকেব যােত জীবনঘাতী পিরিsিতেত aনুেমািদত
বয্িkরা dত তা বয্বহােরর সুেযাগ পান। oষুধ রাখার pকৃ ত জায়গািট খুব যেtর সােথ িবেবচনা করেত হেব eবং িশkাথ র িনজs িলিখত
বয্বsাপনা পিরকlনায় তা িলিপবd থাকেব। েযসকল বয্িk িশkাথ র েদখভােলর সােথ সংি তােদরেক oষুধ েকাথায় রাথা আেছ তা জানােত
হেব। eিপ-েপন েকাথাo তালাবdভােব রাখা হেব না। বাiেরর sু ল কমর্কা , েযমন িজম kাস aথবা েকান kাস ি েপর সময়, eিপ-েপন
pিশkণpাp কম সদেসয্র িনয়ntেণ হােত বহন করা যায় eমন eকিট iমারেজিn বয্ােগ থাকেব। aয্ালােজর্ েনর সংsেশর্ আসার আশংকা আেছ
eমন জায়গায় eিপ-েপন িশkাথ র কাছাকািছ রাখেত হেব (েযমন, kাসরুম, লা রুম, েখলারমাঠ iতয্ািদ)।

B.

েযসব েkেt িশkাথ eিপ-েপন বহন করেত eবং/aথবা িনেজ িনেজ িদেত পাের, েসসব েkেt িশkাথ র িনেজর কােছi সবসময় ei
uপকরণিট (দুেটা হেল ভােলা হয়) রাখা uিচত। িশkাথ েক সকল aফ-সাiট কমর্কাে র সময় eিপ-েপন সে রাখেত হেব (েযমন kাস
ি প, oয়াকর্ -sািড) ।

eিপ-েপন সংরkণ eবং পুনঃsাপন
A.

eপাiন াiন িবন হয় না eবং রুেম তাপমাtায় তা uিlিখত eিkিপেরশন েডট পযর্n সংরkণ করা যায়। eিপ-েপন সরাসির েরৗেdর আেলা,
aতয্ািধক গরম, aথবা েরি জােরটের রাখা যােব না। eিkিপেরশন তািরেখর আেগi পুরেনা eিপ-েপন aথবা আেগরিট বয্ব ত হেয় থাকেল
বা ভু লkেম ন হেল নতু ন eকিট iuিনট িদেয় েসিট পিরবতর্ ন করেত হেব। eিপ-েপন-e েয পদাথর্িট থােক তা sc eবং রঙহীন হেব। যিদ
তা িডসকালার aথবা bাuন হেয় যায়, তাহেল েসi eিপ-েপন বয্বহার করা যােব না eবং তা েফল িদেয় নতু ন eিপ-েপন বয্বহার করেত
হেব।

B.

eিপ-েপন েদয়ার েমিডেকশন aয্াডিমিনেsশন ফরম আেছ eমন িশkাথ র িপতামাতা বািতল aথবা িডসকালার হেয় যাoয়া eিপ-েপন
পিরবতর্ েনর জনয্ দায়ী থাকেবন। sু ল কম গণ eিkিপেরশেনর তািরখ সmেকর্ সেচতন থাকেবন eবং pেয়াজন aনুযায়ী eিপ-েপন পিরবতর্ েনর
জনয্ েযাগােযাগ রাখেবন।

েরকডর্ সংরkণ
A.

েযসকল বয্িk eিপ-েপন েনয় তােদর সকেলর েরকডর্ aবশয্i থাকেত হেব। ei েরকেডর্ aবশয্i anভুর্ k থাকেব iনেজকশন gহণকারীর নাম,
তািরখ, সময়, েডাজ eবং েকাথায় েদয়া হেয়েছ েসসmিকর্ ত তথয্, ঘটনার sান, েযসব লkণ েদখা েগেছ তার uেlখ, েয নাসর্ বা বয্িk
eপাiন াiন েডাজ িদেয়েছ তার নাম, eপাiন াiন েয েকাmািন ৈতির কেরেছ েসi েকাmািনর নাম o লট নmর eবং ieমeস-eর সােথ েয
েযাগােযাগ করা হেয়েছ েসসmিকর্ ত েনাট । েযসব sু েল নাসর্ আেছ, েসiসব sু েল ei তথয্ sু ল নাসর্ কতৃর্ ক িশkাথ র sাsয্ েরকেডর্ সংরিkত
হেব। নাসর্ aনুপিsত থাকার কারেণ যিদ sু ল কম কতৃর্ ক eিপ-েপন েদয়া হেয় থােক, েসi তথয্ aবশয্i sু ল কম কতৃর্ ক সংরিkত হেব
eবং নাসর্ িফের আসার পর তােক িদেত হেব। েযসব sু েল নাসর্ েনi, েসখােন িpিnপয্াল ei তথয্ সংরkণ করেবন।
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গুরত
ু র aয্ালািজর্ আেছ eমন িশkাথ েদরেক eপাiন াiন iনেজকশন েদয়া
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B.
XI.

XII.

eিপ-েপন েদয়ার ঘটনার িরেপাটর্ aন-লাiেনo aবশয্i ৈতির করেত হেব।

পরবত পদেkপ
A.

সmব হেল, নাসর্ eপাiন াiন েদয়া সmিকর্ ত িরেপাটর্ েরাগীর pাথিমক িচিকত্সা pদানকারী কােছo জানােবন।

B.

sু ল নাসর্ aথবা িpিnপয্াল িযিন যথাযথ িশkাথ র aবsা জানেত eবং পরবত েত pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জনয্ eিপ-েপন েদয়ার পেরর
িদন িশkাথ র িপতামাতার সােথ েযাগােযাগ করেবন।

C.

সুপারভাiজকারী েমিডেকল eবং sু ল কম সাড়াদােনর ঘটনাসমূহ সংি সকল কম সদসয্ যারা eiসব পিরিsিত েথেক িশkা gহণ করেত
পােরন তােদর সােথ পযর্ােলাচনা করেবন – uভয় িশkাথ র চলমান pযtদােনর পাশাপািশ sু ল-oয়াiড aনয্ সmাবয্ ঘটনাবিল। পিরিsিত
কতটা গুরত
ু র তা eবং ঘটনার সময় কী ধরেনর িব ঘেটিছল েসসেবর uপর িনভর্ র কের, যথাযথ েবাঝাপড়া, সংকটকালীন সাড়া eবং
মানিসক sাsয্ িটেমর pেয়াজন পড়েত পাের।

D.

eিপ-েপন বয্বহার হoয়ার সােথ সােথ নতু ন iuিনট িদেয় িপতামাতা aথবা sু ল েহলথ্ কমর্সিূ চ (েযিট pেযাজয্)কতৃর্ ক যথাশী তা পূরণ
করেত হেব ।

aনুসnান
ei pিবধান সmিকর্ ত েযেকান p িনেচর েফান নmর aথবা aিফেস করা েযেত পাের:
েফান:
347-396-4714
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aিফস aব sু ল েহলথ্ –িডoi/িডoeiচeমeiচ
িডেরkর, নািসর্ং সািভর্ স
42-09 28th Street
Queens, NY 11101

ফয্াk:
347-396-4767

