
 الطوارئ حاالت في الطبیة والرعایة األولیة اإلسعافات -JLCE سیاسة
  أمراضھم أو الطالب حوادث

 أفضل یقدمھا التي الفوریة المساعدة ھي األولیة اإلسعافات .األولیة اإلسعافات باستثناء المدارس في الجروح بعالج یسمح ال
  .مفاجئ مرض أو حادث وقوع حالة في موجود مؤھل شخص

 موظف یالحظ حینما المصابین أو المرضى للطالب الطارئة الرعایة تقدیم المدرسة في للعاملین والمشروع األفضل من إنّ 
 في المدرسة علیھا تشرف مجموعة أي في أو المدرسیة، الحافالت في أو المدرسة، ممتلكات في اإلصابة أو المرض المدرسة
 الرعایة على للحصول مستشفى أقرب إلى مباشرةً  االنتقال السائق على یجب .المدرسة محیط من بالقرب أو المدرسة، ممتلكات

  .المدرسة حافلة في الخطیرة الطوارئ حاالت حدثت متى وذلك الطارئة، الطبیة

 اإلسبرین تقدیم یمنع .اإلغماء حاالت في العطریة النشادر روح عن عبارة الدواء ھذا یكون لم ما وقت أي في دواء أي یعطى ال
  .الصودیوم بیكربونات إعطاء أو األلم أو الصداع لعالج

 للتعامل الالزمة واإلجراءات بالسیاسات وحدة كل في الموظفین تعریف عن مسؤولین األقسام ورؤساء المدارس مدیري یكون
 مجال في خاًصا تدریبًا تلقى قد مبنى كل في األقل على واحد شخص یكون .الطالب تواجھ التي واإلصابات األمراض مع

  .األولیة اإلسعافات

 مكاتب في ملف في وتحفظ التسجیل، وقت في الطوارئ حاالت معلومات بطاقات علیھم األوصیاء أو الطالب جمیع آباء یكمل
  .المدرسة

 لجمیع الطوارئ بطاقات من مكررة بنسخ المدربون ویحتفظ األصلیة، مدرستھم عن بعیًدا الریاضیة الفرق تشارك عندما
  .المشاركین الریاضیین

 باألشخاص االتصال یجب المدرسة، تقدمھا التي األولیة اإلسعافات تدابیر یتجاوز بما إضافیا اھتماًما الوضع یتطلب حینما
 حالة في أو الطوارئ، بطاقة في مسجل بالغ شخص أي إلى الوصول عدم حالة وفي .الطوارئ طاقات في المسجلین المرجعیین

 الموظف على یتعین الھاتفیة، المكالمات من العدید إلجراء الالزم الوقت یتوفر ال بحیث العاجلة الرعایة ھذه مثل إلى الحاجة
 والوالیة المدرسة، مبنى عنوان و اسم وإعطاء بالمقاطعة، واإلطفاء اإلنقاذ وفرقة دنفر مدینة وطلب 911بـ االتصال المسؤول

  .إسعاف لسیارة حاجة ھناك كانت اذا كذلك

 اإلدارة من إرسالھا یتم إسعاف، سیارة طلب تم وإذا الطوارئ، لنداء المجاورة المنطقة في واإلطفاء اإلنقاذ فریق یستجیب
 على ینبغي .مستشفى أقرب في الطوارئ غرفة إلى المریض أو المصاب الشخص نقل یجوز .دنفر في والمستشفیات الصحیة
  .الوصي / الوالد وجود عدم حالة في الطالب اصطحاب العامة دنفر مدارس موظف

 وفي المدرسة، ترعاھا التي األنشطة وفي المدرسة، في الطالب تواجھ التي الطوارئ حاالت جمیع في اإلجراءات ھذه اتباع یتم
  .مباشرةً  الطارئة الحاالت ھذه لعالج األحداث ھذه حاضًرا الطبیب یكن لم ما وذلك الریاضیة، األحداث

  *األولیة اإلسعافات إدارة في المسؤولیة

 المسؤولیة اختبار یتمثل الطوارئ، حاالت حالة أي في األولیة اإلسعافات تقدیم مالءمة عدم أو مالءمة مدى تحدید عند
  .مشابھة ظروف أو الظروف نفس في المماثلة المعرفة من العادي الحكیم الشخص یقدمھ أن یمكن ما في إجراؤه المفترض

 ال الطارئة غیر الطبیعة ذات الواقعة أو األمد طویل المرض أو اإلصابة تبرر وال بالتأكید، الطوارئ عنصر یتوفر أن یجب
  .مستمر عالج یعتبر أن یمكن شيء أي الخصوص وجھ على أو األولیة اإلسعافات تقدیم تبرر



 اإلسعافات كانت إذا ما مسألة إنّ  .المعقولة األولیة اإلسعافات تقدیم لعادة في الواجب من حادث، أو طارئ حدوث حالة في
 في الحكیم العادي للشخص المماثلة المعرفة تقدمھ أن یمكن ما معاییر تحكمھ أن یجب واقع مسألة لھي ال أم بإھمال تقدم األولیة

  .المشابھة الظروف ما أو الظروف نفس

 كان إذا وذلك طارئة، حالة ھناك كانت إذا األولیة اإلسعافات تقدیم مسؤولیة من المبرر غیر الخوف الشخص یتملك أال یجب
 .الوقت ذلك في وقدرة علم من أوتي ما وبكل نیة بحسن عملھ ویقدم األولیة لإلسعافات الطبیعیة المناطق في مقیًما الشخص
 حادث وقوع حالة في األولیة اإلسعافات تقدیم عدم عند الحذر مفرط الموقف في المتضمنة المخاطر من المزید ھناك سیكون
  .األولیة اإلسعافات تقدیم من أكبر بصورة

 إلى باإلضافة المدینة، إسعاف سیارة أو طبیب استدعاء ھو عندئذٍ  فعلھ یجب شيء أول یكون شدیدة، الطوارئ حالة كانت إذا
 لتقدیم الشخص مسؤولیة تختفي العامة، الصحیة السلطات إلى الطالب إحالة یتم أن بمجرد لوحظ، وكما .األمور أولیاء إخطار

  .األولیة اإلسعافات

  1965 ینایر 25 في ، العامة دنفر مدارس عن النائب نشره رأي من مقتطف*

 1976دیسمبر،  17، 1974أغسطس،  16، 1956سبتمبر،  1تم تبني األجزاء في 
 الیدوي تاریخ التبني  :تمت مراجعتھا لتطابقھا مع الممارسة الفعلیة لھا في

  JLCE :الملف
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