Chính sách JLCE- Sơ Cứu và Chữa Trị Y Tế trong trường
hợp Khẩn Cấp
Tai nạn hoặc bệnh tật của học sinh
Không được phép điều trị thương tích ở trường trừ sơ cứu. Sơ cứu là sự trợ giúp tức thời của
người có trình độ thích hợp nhất có mặt trong trường hợp gặp tai nạn hoặc bệnh đột ngột.
Việc nhân viên trường chăm sóc cấp cứu cho học sinh bị thương tích hoặc đau bệnh bất kỳ khi
nào nhân viên trường biết được thương tích hoặc căn bệnh đó trong khuôn viên của trường, trên
xe buýt của trường, trong bất kỳ nhóm nào thuộc sự giám sát của trường ở bên ngoài khuôn viên
trường, hoặc ở bên cạnh trường đều hợp pháp và thích hợp. Bất kỳ khi nào các trường hợp khẩn
cấp nghiêm trọng xảy ra trên xe buýt học đường, nhân viên lái xe sẽ lái ngay đến bệnh viện nơi
gần nhất để chữa trị cấp cứu.
Không bao giờ được cho dùng thuốc trừ khi đó là thuốc hít trong trường hợp choáng ngất.
Nghiêm cấm cho dùng aspirin để chữa bệnh đau đầu hoặc giảm đau hoặc cho dùng sodium
bicarbonate.
Hiệu trưởng và các trưởng ban có trách nhiệm phổ biến cho nhân viên trong mỗi ban về các
chính sách và thủ tục xử lý các trường hợp đau bệnh và thương tích liên quan đến học sinh.
Trong mỗi khu trường phải có ít nhất một người đã được huấn luyện đặc biệt về sơ cứu.
Thẻ thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp dành cho tất cả các học sinh phải được cha mẹ
hoặc người giám hộ của tất cả các học sinh điền vào thời điểm ghi danh học và lưu tại các văn
phòng trường.
Khi các đội thể thao tham gia các hoạt động thể thao bên ngoài trường của các em, các huấn
luyện viên sẽ giữ hai bản sao thẻ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp dành cho tất cả các vận động
viên thể thao tham gia.
Bất kỳ khi nào tình huống yêu cầu phải xử lý thêm ngoài các biện pháp sơ cứu đã áp dụng ở
trường, cần phải liên lạc với những người có tên trong thẻ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Khi không thể gặp được người lớn nào trong thẻ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu cần
phải chăm sóc khẩn cấp mà thời gian không cho phép thực hiện nhiều cuộc gọi điện thoại, nhân
viên phụ trách sẽ gọi 911 và yêu cầu Đội Cứu Hỏa Quận Hạt và Thành Phố Denver cung cấp tên
và địa chỉ tòa nhà của khu trường, và cho biết có cần xe cứu thương hay không.
Đội cứu hỏa trong khu vực đó sẽ phản hồi cuộc gọi cấp cứu và nếu có yêu cầu, xe cứu thương sẽ
được điều đi từ Denver Health and Hospitals. Người bị bệnh hoặc thương tích có thể được đưa
tới phòng cấp cứu của bệnh viện nơi gần nhất. Nhân viên Denver Public Schools cần đi theo học
sinh nếu cha mẹ/người giám hộ không có mặt.

Các thủ tục này phải được tuân thủ cho tất cả các trường hợp khẩn cấp liên quan tới học sinh ở
trường, tại các hoạt động do trường tài trợ và tại các sự kiện thể thao, trừ khi sự kiện thể thao đó
có bác sĩ đi theo để chỉ đạo xử lý các trường hợp khẩn cấp như vậy.
Trách nhiệm trong việc tiến hành sơ cứu*
Khi xác định việc thực hiện hay không thực hiện sơ cứu trong các trường hợp khẩn cấp, việc
kiểm tra trách nhiệm sẽ thực hiện là trách nhiệm mà người bình thường có kiến thức tương tự sẽ
làm khi gặp tình huống tương tự.
Chắc chắn phải có đặc điểm khẩn cấp và thương tích hoặc bệnh tật lâu dài hoặc một sự việc
không mang tính chất khẩn cấp sẽ không đủ lý do để tiến hành sơ cứu hoặc cụ thể là bất kỳ việc
gì được coi là một đợt điều trị liên tục.
Thông thường trong trường hợp khẩn cấp hoặc tai nạn, có trách nhiệm phải tiến hành sơ cứu hợp
lý. Câu hỏi việc sơ cứu có được tiến hành một cách sơ ý hay không là câu hỏi thực tế dựa trên
các tiêu chuẩn về những gì một người có trí tuệ thông thường biết, điều đó sẽ làm trong các tình
huống tương tự.
Một người không cần phải sợ trách nhiệm một cách quá đáng trong việc tiến hành sơ cứu nếu có
một trường hợp khẩn cấp nếu người đó ở trong khu vực sơ cứu bình thường và hành động thiện
chí theo kiến thức và khả năng tối đa của mình vào thời điểm đó. Thái độ quá thận trọng trong
việc không tiến hành sơ cứu trong trường hợp xảy ra tai nạn sẽ còn nguy hiểm là lẽ ra cần phải
được tiến hành sơ cứu.
Nếu đó là trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng, thì việc đầu tiên cần làm là triệu tập bác sĩ hoặc xe
cứu thương của thành phố ngoài việc thông báo cho phụ huynh. Như đã đề cập, sau khi học sinh
được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền y tế công cộng, trách nhiệm của người đó trong
việc điều trị sơ cứu sẽ chấm dứt.
*Trích từ ý kiến của luật sư đại diện cho Denver Public Schools, 25 tháng Một, 1965
Các phần được thông qua ngày 1 tháng Chín, 1965, ngày 16 tháng Tám, 1974 và ngày 17 tháng
Mười Hai, 1976
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