
ፖሊሲ JLCE- የአንደኛ እርዳታና አስቸኳይ የሕክምና እንክብካቤ 

የተማሪ አደጋዎች ወይ ህመሞች 

ድንገተኛ ለሆኑ ጉዳቶች ከአንደኛ እርዳታ በስተቀር ማንኛውም አይነት እንክብካቤ በትምህርት ቤቶች ውስጥ አይፈቀድም። 
አንደኛ እርዳታ ለአደጋ ወይ ለድንገተኛ ህመም በአቅራቢያው በሚገኘው ምርጥ የጤና ባለ-ሞያ የሚደረግ አስቸኳይ ድጋፍ 
ብቻ ይሆናል። 

ህመሙ  ወይ አደጋው በትምህርት ቤቱ ንብረት፣ በትምህርት ቤቱ ኣውቶቢሶች፣ ከትምህርት ቤቱ ንብረቶች ራቅ ብለው 
በሚገኙት ማንኛውም ቡድኖች፣ ወይ በትምህርት ቤቱ ዙርያ አቅራቢያ መፈጠሩ በሚያውቁበት ወቅት፣ የትምህርት ቤቱ 
አባላት ለታመሙት ወይ ለተጎዱት ተማሪዎች አስቸኳይ እንክብካቤ መስጠት ተገቢና ህጋዊ ነው። በትምህርት ቤት 
አውቶቢሶች አደገኛ ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ወቅት፣ ሹፌሩ በአቅራቢያው ወደ የሚገኘው ሆስፒታል አስቸኳይ ህክምናዊ 
ትኩረት ያገኝ ዘንድ ወዲያው ያመራል። 

አንድ ተማሪ ራሱን በሚስትበት ወቅት የሚሰጠው መአዛ ሽታ ያለው አሞንያ ካልሆነ በስተቀር፣ በማንኛውም ሰአት 
ማንኛውም አይነት መድሃኒት አይሰጠውም። አስፕሪን ለራስምታት ወይ ሌላ ህመም፣ ወይ ሶድየም ባይካርቦኔት (sodium 
bicarbonate) መስጠት የተከለከለ ነው። 

ርእሰ-መምህራንና የዲፓርትመንት ሀላፊዎች በየአንድ አንዱ ክፍል ለሚገኙት አባላት የተማሪዎች ህመሞችና ጉዳቶች 
አያያዝን በተመለከተ ከፖሊሲዎችና የአፈጻጸም ሂደቶች ጋር የማስተዋወቁ ሃላፊነት ይወስዳሉ። በየአንድ አንዱ ህንጻ ቢያንስ 
አንድ ሰው የአንደኛ እርዳታ ስልጠና ይወስዳል። 

የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ለሁሉም ተማሪዎች በየአመቱ በወላጆች ወይ በሞግዚቶች ሁሉም ተማሪዎች ለትምህርት 
በሚመዘገቡበት ወቅት ተሞልቶ፣ በትምህርት ቤቱ ቢሮዎች ከተማሪዎች መዝገብ ጋር ይቀመጣል። 

የአትሌቲክስ ቡድኖች ከመኖሪያ ቦታቸው ከሚገኘው ትምህርት ቤት ርቀው ውድድር በሚሳተፉበት ወቅት፣ አሰልጣኞች  
የሁሉም ተካፋይ አትሌቶች የአስቸኳይ ጊዜ መረጃ ካርዶች በቂ ቅጂ ይይዛሉ። 

ትምህርት ቤት ውስጥ ከሚሰጠው የአንደኛ እርዳታ ባሻገር ትኩረት የሚያስፈልገው ሁኔታ ሲፈጠር፣ በአስቸኳይ ጊዜ 
ካርዶች ላይ የሰፈሩት ተገኚ ሰዎችን ማግኘቱ ተገቢ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ ካርድ ላይ ከተዘረዘሩት አዋቂዎች አንዱን እንኳ 
ማግኘት ሳይቻል ሲቀር ወይም ብዙ የስልክ ጥሪዎች ለማድረግ የማይፈቅድ የአስቸኳይ ጊዜ አደጋ ከተፈጠረ፣ ሃላፊነቱን 
የሚሸከም የትምህርት ቤቱ አባል 911 ደውሎ የዴንቨር ሲቲን ካውንቲ የእሳት አደጋ አዳኝ ቡድንን በመጠየቅ፣ የትምህርት 
ቤቱ ህንጻን ስምና አድራሻ በመስጠት፣ አምቡላንስ ያስፈልግ እንደሆን ይገልጻል። 

በአቅራቢያው አካባቢ የሚገኘው የእሳት አደጋ አዳኝ ቡድን የድረሱልኝ የስልክ ጥሪውን በመመለስ፣ አምቡላንስ አስፈላጊ 
ከሆነ ከዴንቨር የጤና ማእከልና ሆስፒታሎች ይላካል። የተጎዳው ወይ የታመመው ሰው ወደ ቀረበው የድንገተኛ ክፍል 
ሆስፒታል ሊወሰድ ይችላል። ወላጅ/ሞግዚት በማይኖርበት ወቅት፣ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሰራተኛ ተማሪውን 
መሸኘት ይኖርበታል። 

በማንኛውም የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ (ተማሪዎች በትምህርት ቤት፣ ትምህርት ቤቱ በሚያደራጃቸው እንቅስቃሴዎችና 
የአትሌቲክስ ውድድሮች)፣ በኋለኛው ሁኔታ የድንገተኛ ክስተቶችን በቀጥታ የሚከታተል ሀኪም ከሌለ በስተቀር፣ እነዚህን 
ሂደቶች መከተል የግድ ይላል። 

ተጠያቂነት በአንደኛ እርዳታ አሰጣጥ * 

በማንኛውም የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የሚሰጠው አንደኛ እርዳታ ትክክለኛነትና ስህተት ለመወሰን፣ ተጠያቂነቱ የሚለካው 
አንድ በተመሳሳይ እውቀት የተካነ ተራ ብልህ ሰው በተመሳሳይ ጊዜ ምን ማድረግ ይችላል ከሚለው ንጽጽር ይሆናል። 



የአስቸኳይ ጊዜ ድንገተኛ ሁኔታ መኖር አለበት፤ ለረጅም ጊዜ የቆየ ጉዳት ወይ ህመም ወይ የአስቸኳይ ጊዜ ያልሆነ ክስተት 
ወይም ልዩ ቀጣይና የረጅም ጊዜ እንክብካቤ የሚያስፈልገው ሁኔታአንደኛ እርዳታ ለመስጠት በቂ ምኽንያት አይሆንም። 

በነባራዊ ሁኔታ፣ ድንገት ወይ አደጋ በሚፈጠርበት ጊዜ፣ ተመጣጣኝ አንደኛ እርዳታ የሚሰጥበት ሁኔታ ይፈጠራል። አንደኛ 
እርዳታ በቸልተኝነት መሰጠት አለመሰጠቱ አንድ በተመሳሳይ እውቀት የተካነ ተራ ብልህ ሰው በተመሳሳይ ሁኔታ 
በሚያደርጋቸው ነገሮች የሚለካ ጥያቄ ይሆናል። 

ድንገት ከተፈጠረና ይህ ሰው ለአንደኛ እርዳታ በሚያመች አካባቢ ቆይቶ በቀና ልቦና እውቀቱንና አቅሙን የፈቀደው ያህል 
እስከ ጣረ ድረስ፣ አንድ ሰው አንደኛ እርዳታ ለመስጠት አግባብ ካለው ተጠያቂነትን መፍራት አይገባውም። አንደኛ እርዳታ 
በመስጠት ከሚፈጠረው አደጋ ይበልጥ፣ በአደጋ ወቅት ተጠያቂነትን ፈርቶ አንደኛ እርዳታ ካለመስጠት የሚመነጨው አደጋ 
ይብሳል። 

ድንገተኛው ሁኔታ አደገኛ ከሆነ፣ ወላጆችን ከማሳወቅ በተጨማሪ፣ አንደኛ መደረግ ያለበት ነገር ሀኪምን ወይ የከተማውን 
አምቡላንስ መጥራት ነው። እንደተጠቀሰው፣ ተማሪው ለሚመለከታቸው የህዝባዊ ጤና ባለ-ሞያዎች ከተረከበ በኋላ፣ የዛ 
ሰው አንደኛ እርዳታ የመስጠት ሀላፊነት ያበቃል። 

*ከዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች አቃቤ ህግ አስተያየት የተውጣጣ፣ ጃኑዋሪ 25፣ 1965 

በከፊል የጸደቀበት ሰፕተምበር 1፣ 1965፣ ኦገስት 16፣ 1974ና ዲሰምበር 17፣ 1976 
ከስራ ጋር እንዲጣጣም የተከለሰ፥ መመሪያው የጸደቀበት ቀን 
ፋይል፥ JLCE 
 
ሕጋዊ መጣቀሻዎች፥ 

C.R.S. 13-21-108  
C.R.S. 24-10-106.5  
 
ተዛማጅ ማጣቀሻዎች፥  

JLIB፣ ተማሪን የማሰናበት ጥንቃቄዎች  
JLCD፣ ለተማሪዎች መድሃኒት አሰጣጥ  
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