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student
photo here

ALLERGIES/ANAPHYLAXIS MEDICATION ADMINISTRATION FORM
Provider Medication Order Form | Office of School Health | School Year 2018–2019
DUE: JULY 15th. Forms submitted after July 15th may delay processing for new school year

Student Last Name

First Name

Middle

Date of birth __ __ / __ __ / __ __ __ __
MM

OSIS Number __ __ __ __ __ __ __ __ __

DD

YYYY

 Male
 Female

Weight ________kg

School (include name, number, address and borough)

DOE District

Grade

Class

___ ___

HEALTH CARE PRACTITIONERS COMPLETE BELOW
Specify Allergy

 Allergy to
History of asthma?

Specify Allergy

 Allergy to

 Yes (If yes, student has an increased risk for a severe reaction)

History of
anaphylaxis?

 Yes Date __ __ / __ __/ __ __ __ __

If yes, system affected

 Respiratory

 Skin

 GI

 No
 No

 Cardiovascular

Treatment
History of allergy
testing?

Specify Allergy

 Allergy to

 Neurologic

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

 Yes (attach copy of results)

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

 No

Does this student have the ability to:
Self-Manage
(See ‘Student Skill Level’ below)
Recognize signs of allergic
reactions
Recognize/avoid allergens
independently

 Yes

 No

 Yes

 No

 Yes

 No

Comments:

Select In School Medications
1.

SEVERE REACTION

 CALL 911, Immediately administer:
Epinephrine Auto-Injector 0.15 mg
Epinephrine Auto-Injector 0.3 mg (retractable devices preferred) intramuscularly into the anterolateral of thigh for the following symptoms:
 Shortness of breath, wheezing, or coughing
 Fainting or dizziness
 Lip or tongue swelling that bothers breathing
 Pale or bluish skin color
 Tight or hoarse throat
 Vomiting or diarrhea (if severe or combined with other
symptoms)
 Weak pulse
 Trouble breathing or swallowing
 Feeling of doom, confusion, altered consciousness or
 Many hives or redness over body
agitation
 Other:__________________________
 If this box is checked, child has an extremely severe allergy to an insect sting or the following food(s):_____________________________________________
Even if child has MILD symptoms after a sting or eating these foods, give epinephrine.
 If no improvement, or if symptoms recur, repeat in ______ minutes for maximum of _____ times (not to exceed a total of 3 doses)



Student Skill Level (select the most appropriate option)
 Dependent Student: nurse/nurse-trained staff must administer
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry/self-administer

2.

Practitioner’s
Initials

I attest student demonstrated ability to self-administer the
prescribed medication effectively for school/fieldtrips/school
sponsored events.

MILD REACTION:
 Give antihistamine: Name:_____________________________Preparation/Concentration:_______________ Dose:_____________ Route: _________
Frequency:  Q4 hours or  Q6 hours as needed for the following symptoms:
 A few hives
 Mild stomach nausea or discomfort
 Other: ______________________
 Itchy nose, sneezing, itchy mouth
 If symptoms of severe allergy/anaphylaxis develop, use epinephrine.

Student Skill Level (select the most appropriate option)
 Dependent Student: nurse must administer
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry/self-administer

3.

Practitioner’s
Initials

I attest student demonstrated ability to self-administer the
prescribed medication effectively for school/fieldtrips/school
sponsored events.

OTHER MEDICATION (e.g., inhaler/bronchodilator if child has asthma):

 Give Name:______________________________Preparation/Concentration:_______________ Dose: ______________
Route:______________ Frequency: Q___________  minutes  hours as needed
Specify signs, symptoms, or situations:___________________________________________________________________________________________________
If no improvement, indicate instructions:__________________________________________________________________________________________________
Conditions under which medication should not be given: _____________________________________________________________________________________
Student Skill Level (select the most appropriate option)
 Nurse-Dependent Student: nurse must administer
 Supervised Student: student self-administers, under adult supervision
 Independent Student: student is self-carry/self-administer

Practitioner’s
Initials

I attest student demonstrated ability to self-administer the
prescribed medication effectively for school/fieldtrips/school
sponsored events.

Home Medications (include over-the counter)

Health Care Practitioner Name LAST

FIRST

Signature

Date __ __ / __ __ / __ __ __ __

(Please Print)

Address
Tel.
NYS License # (Required)

( __ __ __ ) __ __ __ - __ __ __ __

Fax. ( __ __ __ ) __ __ __ -

__ __ __ __

NPI #
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

INCOMPLETE PRACTITIONER INFORMATION WILL DELAY IMPLEMENTATION OF MEDICATION ORDERS FORMS CANNOT BE COMPLETED BY A RESIDENT

Rev 3/18

PARENTS MUST SIGN PAGE 2 

অ্যালার্জি/অ্যানাফাইলযার্িস এর ঔষধ দেওয়া সংক্রান্ত ফরম
ঔষধ প্র্রদানকারীর অর্ডার ফরম | অফফস অব স্কু ল হেলথ | 2018-2019 স্কু ল বষড
দেষ তার্রখ: জুলাই 15. 15 জুলাইয়য়র পর ফরম জমা র্েয়ল তা নতুন স্কু ল বয়ষি র জনয প্রর্ক্রয়াকরয়ে দের্র হয়ত পায়র

পযায়রন্ট/অ্র্িিাবক র্নয়ে পূরে করুন
র্নয়ে স্বাক্ষর করার মাধযয়ম, আর্ম র্নয়নাক্ত র্বষয়গুর্লয়ত সহমত দপাষে করর্ি:
1.

আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে আমার সন্তাননর ঔষধ আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর ফননদড শনা মনি স্কু নল সংরক্ষণ ও প্র্দান করা েনব। এিাড়াও
আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে আমার সন্তাননর ঔষনধর জনয প্র্নয়াজনীয় হেনকাননা সরঞ্জাম স্কু নল সংরক্ষণ ও বযবোর করা েনব।
2. আফম বুনেফি হে:




আমানক অবশযই স্কু ল নাসডনক আমার সন্তাননর ঔষধ ও সরঞ্জাম প্র্দান করনি েনব। আফম স্কু লনক ফরট্র্যানেবল সি
ূঁ সে এফপননফিন হপন প্র্দান করার হিষ্টা করব।
স্কু লয়ক আমার প্রোনকৃত র্নয়েি েনাপয়ের ও “র্নয়েি েনাপে বর্হিি ূ ত” সকল ঔষধ অ্বেযই নতু ন, না-দখালা এবং আসল দবাতল বা বায়ি হয়ত হয়ব। েখন
আমার সন্তান স্কু নল থাকনব না বা স্কু নলর আনন্দ ভ্রমনণ থাকনব িখন আফম আমার সন্তাননর জনয আনরকটি ঔষধ হনব।
o ফননদড শনাপনের ওষধগুফলর বাক্স বা হবািনল অবশযই আসল ফানমডফসর হলনবল লাগাননা থাকনি েনব। হলনবনল অবশযই থাকনব: 1) আমার সন্তাননর নাম, 2)
ফামডাফসর নাম ও হফান নম্বর, 3) আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর নাম, 4) িাফরখ, 5) পুনরায় ভরার সংখযা, 6) ঔষনধর নাম,
7) মাো, 8) ঔষধ খাওয়ার সময়, 9) ঔষধটি কীভানব হখনি েনব এবং 10) অনযানয ফননদড শনা।



আমানক অবশযই আমার সন্তাননর ঔষধ বা স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর ফননদড শনায় আনীি হেনকাননা পফরবিড ন সম্পনকড অ্নর্তর্বলয়ে স্কু ল নাসডনক বলনি
েনব।
আমার সন্তাননক উপনরাক্ত স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানন সম্পৃক্ত OSH এবং এর প্র্ফিফনফধগণ এই ফরনম প্র্দত্ত িনথযর সিযিার উপর ফনভড রশীল।




এই ঔষধ পফরিালনা সংক্রান্ত ফরনম (MAF) স্বাক্ষর করার মাধযনম, অফফস অফ স্কু ল হেলথ (OSH) আমার সন্তাননক স্বাস্থ্যনসবা প্র্দান করনি পানর। এই
হসবাগুফলর মনধয রনয়নি একজন OSH এর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসক বা নাসড কিৃড ক একটি ফিফকৎসাগি মলযায়ন বা একটি শারীফরক পরীক্ষা।



এই MAF এর ঔষনধর অর্ডানরর হময়াদ হশষ েনব আমার সন্তাননর স্কু ল বনষডর হশনষ, হেটিনি অন্তভুড ক্ত থাকনি পানর গ্রীষ্মকালীন হসশন অথবা েখন আফম স্কু ল
নাসডনক একটি নিু ন MAF ফদব (হেটি আনগ েয়)।



এই ফরমটি এই ফরনম বফণডি অযালাফজড পফরনষবার জনয আমার সম্মফি ও অনুনরাধ প্র্দশডন কনর। অনুনরাধকৃ ি পফরনষবা প্র্দান করার জনয এটি OSH এর
হকাননা িু ফক্ত নয়। েফদ OSH এই পফরনষবা প্র্দাননর ফসদ্ধান্ত হনয়, আমার সন্তাননর একটি ফশক্ষাথীর ফবনশষ সুফবধা পফরকল্পনার প্র্নয়াজন েনি পানর। এ
পফরকল্পনা স্কু ল পরণ করনব।



OSH অনয হেনকাননা িথয হপনি পানর ো িারা মনন কনর হে আমার সন্তাননর ফিফকৎসাগি অবস্থ্া, ঔষধ বা ফিফকৎসার জনয প্র্নয়াজন। OSH হেনকাননা
স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসক, নাসড বা ফামডাফসনের কাি হথনক এই িথয হপনি পানর ফেফন আমার সন্তাননক স্বাস্থ্যনসবা ফদনয়নিন।



েফদ স্কু ল নাসড না থানকন, আমার সন্তাননর ঔষধ হদওয়ার জনয আমানক স্কু নল আসনি বলা েনি পানর।



আফম প্র্িযয়ন/ফনফিি করফি হে আমার সন্তাননক সম্পণডভানব প্র্ফশক্ষণ হদয়া েনয়নি এবং হস ফননজ ফননজ ঔষধ হখনি পানর। স্কু নল এই ফরনম ফননদড ফশি ঔষধ
আমার সন্তান ফননজ ফননজ বেন, সংরক্ষণ ও প্র্দান করার বযাপানর আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি। উপনরর বণডনা মনি হবািম বা বানক্স কনর আমার সন্তাননক এই
ঔষধ হদওয়ার জনয আফম দায়ী। এিাড়াও আমার সন্তাননর ঔষনধর বযবোর িদারক করার জনয এবং স্কু নল আমার সন্তাননর এই ঔষধ বযবোনর ফনল সৃষ্ট
পফরণফির জনয আফমই দায়ী। আমার সন্তান ঔষধ বেন এবং ফননজ ফননজ ঔষধ ফননি পানর ফক না হস সম্পনকড স্কু ল নাসড আমানক ফনফিি করনবন। এিাড়াও
আফম স্কু লনক স্পষ্ট হলনবলেুক্ত বাক্স বা হবািনল “বযাক আপ” ঔষধ ফদনি সম্মি েই।



আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে েফদ আমার সন্তান সামফয়কভানব ঔষধ বেন করনি এবং ফননজ ফননজ হখনি অসমথড েয় িনব স্কু ল নাসড বা প্র্ফশফক্ষি স্কু ল োফ
আমার সন্তাননক ঔষধ খাওয়ানবন।

র্নয়জ র্নয়জ ঔষধ দনওয়া:



আফম প্র্িযয়ন/ফনফিি করফি হে আফম আমার সন্তাননর স্বাস্থ্যনসবা প্র্দানকারী ফিফকৎসনকর মাধযনম োিাই কনরফি এবং আফম সম্মফি জ্ঞাপন করফি হে আমার
সন্তাননর োূঁপাফনর ঔষধ বা এফপননফিন পাওয়া না হগনল OSH আমার সন্তাননক মজুদ ঔষধ প্র্দান করনব।
উয়েখয: আপর্ন যর্ে মজুে ঔষধ বযবহার করয়ত োন, আপনায়ক অ্বেযই আপনার সন্তায়নর হাাঁপার্নর ইনয়হলার, এর্পয়নর্িন এবং অ্নযানয অ্নুয়মার্েত র্নয়জ র্নয়জ
দনওয়ার ময়তা ঔষধ স্কু ল র্িয়পর র্েন এবং/অ্থবা স্কু ল-পরবতী দপ্রাগ্রায়ম আপনার সন্তায়নর সায়থ পাঠায়ত হয়ব যায়ত দস প্রয়য়াজয়ন বযবহার করয়ত পায়র। মজুে ঔষধ
শুধু স্কু য়ল OSH স্টাফ কতৃি ক বযবহায়রর জনয।
িানের হশষ নাম

নানমর প্র্থম অংশ

পযায়রন্ট/অ্র্িিাবয়কর নাম স্পষ্ট হরয়ফ র্লখুন

MI

এখায়ন স্বাক্ষর
পযায়রন্ট/অ্র্িিাবয়কর ইয়মইলকরুন

স্বাক্ষর দেওয়ার তার্রখ
দের্লয়ফান নের: র্েয়নর দবলা

জন্মিাফরখ

স্কু ল

পযায়রন্ট/অ্র্িিাবয়কর স্বাক্ষর
পযায়রন্ট/অ্র্িিাবয়কর ঠিকানা

বার্ি

র্বকল্প জরুর্র দযাগায়যায়গর নাম

দসল দফান
দযাগায়যায়গর দের্লয়ফান নের

For Office of School Health (OSH) Use Only / শুধুমাে অ্র্ফস অ্ব স্কু ল দহলথ (OSH) এর বযবহায়রর জনয
OSIS Number:
Received by: Name
 504

 IEP

Services provided by:

Date
 Other
 Nurse/NP

Signature and Title (RN OR SMD):

Reviewed by: Name

Date

Referred to School 504 Coordinator:  Yes

 No

 OSH Public Health Advisor
 School Based Health Center
(For supervised students only)
Date School Notified & Form Sent to DOE Liaison

Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner

 Modified

 Not Modified
*হগাপনীয় িথয ইনমইনল পাঠাননা উফিি নয়

T&I-27800 Allergy_Anaphylaxis_MAF_SY18-19 (Bengali)

