QUANDO MANTER SUA CRIANÇA
EM CASA EM DIAS DE ESCOLA
• Se a criança não consegue participar
integralmente em todas as atividades escolares por
causa de uma enfermidade
• Quando a criança está doente com algo contagioso
ou tem manchas na pele sem ter causa específica
• Precisa estar sem febre por pelo menos 24
horas, sem necessitar do uso de anti-piréticos .
Uma temperatura de 100 graus ou mais é
considerado febre, se medido pela boca.
• Mantenha a criança em casa se ela teve vômito ou
diarréia nas últimas 24 horas; e/ou quando a
criança não consegue comer normalmente por não
se sentir bem.
• Se recebeu um diagnóstico de infecção de
garganta por bactéria strep, à menos que já esteja
em tratamento com antibióticos por pelo menos 24
horas.
• Se a criança requer remédio para febre ou tem
dor que não alivia com remédios analgésicos (Advil
(C)
,Tylenol ©)

POR FAVOR CONTATE
A ENFERMEIRA DA ESCOLA QUANDO:



O estado de saúde da criança mudar



Houve alguma recente enfermidade grave,
machucado, cirurgia ou hospitalização



A criança for diagnosticada com algo contagioso
como infecção de garganta strep, catapóra, e
coqueluche







Quando a criança está com piolho

SERVIÇOS DE SAÚDE ESCOLAR
ENFERMEIROS
Diretor de Enfermagem
Lee Waingortin, BSN, RN, NCSN
Telefone: (978) 567-6250, Ramal 13137
Fax: (978) 567-6284
lwaingortin@hudson.12.ma.us
Enfermeiras da Hudson High School
Ramal 13144
Ramal 13145
Telefone: (978) 567-6250
Fax: (978) 567-6284
Enfermeiras da Quinn Middle School
Telefone: (978) 567-6134
Fax: (978) 567-6235
Enfermeira da Farley Elementary School
Telefone: (978) 567-6153, opção 2
Fax: (978) 567-6165
Enfermeira da Forest Ave. School
Telefone: (978) 567-6190, opção 2
Fax: (978) 567-6203
Mulready Elementary School Nurse
Phone: (978) 567-6170, opcao 4
Fax: (978) 567-6183

Escolas Públicas
de Hudson
Departamento de
Saúde
Parceiros na
Educação Infantil
Promovendo o
Bem-estar
Apoiando o Sucesso
Do Aluno

School Physician
Dr. Lucy Kanjer-Larson

Se a criança estará ausente por um periodo extenso
de tempo (tres dias ou mais)

A child cannot participate fully in
Physical Education
Há mudanças na família que podem afetar a criança

Please visit our website
http://www.hudson.k12.ma.us/

INFORMAÇÃO DE SAÚDE DO ALUNO
No início de cada ano letivo, um formulário atualizado
de informações confidenciais de saúde deve ser devolvido à enfermeira da escola. No caso de uma
emergência, esta informação é usada para garantir o
cuidado adequado ao seu filho. Este formulário inclui
informações de contato importantes para que a enfermeira da escola possa alcançar os pais / responsáveis
durante o dia, se necessário. Informe-nos sobre
quaisquer alterações na saúde do seu filho ou nas suas
informações de contato, conforme ocorre durante o
ano.

Imunizações

De acordo com as regulamentações estaduais, os estudantes devem ter recebido as vacinas necessárias
para se matricularem e permanecerem na escola. Os
pais / responsáveis devem fornecer um certificado de
registro de imunização para verificar se o aluno recebeu as imunizações exigidas ou, para certas doenças,
evidências laboratoriais de imunidade. Por favor fale
com a enfermeira da escola para mais informações em
relação à vacinas, ou visite http://www.mass.gov/
eohhs/docs/dph/regs/105cmr220.pdf

Registro Acumulativo de Saúde

Um registro confidencial de saúde que inclui histórico médico atualizado, imunizações, relatórios de
exame físico e resultados de triagem é mantido
pela enfermeira da escola para cada aluno durante
toda a sua carreira escolar. Os registros de saúde
dos alunos transferidos serão enviados para a
atenção da enfermeira da nova escola.
Exames Físicos
Cópias dos exames físicos, preenchidos pelos
prestadores de cuidados de saúde da família, são
necessários para novos alunos transferidos, antes
da entrada na pré-escola e jardim, e nas séries 4, 6
e 10. Os enfermeiros escolares podem ajudar as
famílias a localizar prestadores de cuidados de
saúde e / ou seguro de saúde estadual para esses
exames outras necessidades de saúde e odontológicas.

SERVIÇOS DE ENFERMARIA
As crianças aprendem melhor quando se sentem
seguras, estão atentas, enérgicas, felizes e bem.
As enfermeiras escolares servem para garantir que
os alunos aprendam ajudando a identificar, prevenir e resolver os fatores relacionados à saúde que
interferem na aprendizagem.
Cada escola de Hudson tem pelo menos uma enfermeira registrada em tempo integral que também é
licenciada pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts. O diretor de
enfermagem e o médico da escola estão disponíveis
para consulta.
As Enfermeiras Escolares de Hudson provém os
seguintes services confidenciais durante o dia de
aula:
• Avaliação de doenças, cuidado e encaminhamento
• Prevenção de acidentes, cuidados e encaminhamento
• Administração de remédios e monitoramento
• Triagens de Saúde Mandatórias, acompanhamento e
encaminhamento para as seguintes séries ou sempre que
requisitado:
Visão (Pre-5, 7, 9)
Audição (Jardim-3, 7, 9)
Postura (5-9)
Altura, peso, IMC (1, 4, 7, 10)
SBIRT (séries 7 & 8 ou 9)
• Educação de Saúde, aconselhamento e promoção
• Prevensão e Controle de doenças comunicáveis
• Ambiente saudávele e Seguro
• Cuidado para crianças com necessidades de saúde especiais
• Consulta para Educação Especial
• Acesso à informação de saúde e seguro
• Manejamento Confidencial dos registros de saúdedo
aluno, inclusive vacinas e exames
• Preparação e Resposta à Emergencias

• Conformidade com ordens do estado/relatórios

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS
A Política de Medicação das Escolas Públicas de
Hudson segue os parâmetros de administração de
medicamentos estabelecidos pelo Departamento
de Saúde Pública de Massachusetts, em conjunto
com o Conselho de Registro de Enfermagem de
Massachusetts. Além disso, colaboramos com o
médico da escola. A política completa do distrito
está disponível no site da HPS,
www.hudson.12.ma.us. Os seguintes são destaques
desta política:
• TODOS os medicamentos, incluindo inaladores e
QUALQUER remédio como Tylenol, Benadryl ou
xarope para tosse requer uma licença autorizada
por escrito de quem a prescreveu e o formulário
de Requisição Paterna preenchido pelos pais, para
que o remédio seja administrado pela escola. Os
alunos podem receber certos analgésicos com a
permissão pterna assinada, através do protocol do
nosso medico escolar.

• Todos os medicamentos precisam estar com a

etiquetada apropriada da farmácia e no container
original, mesmo os que não necessitam prescrição.

• Todos os medicamentos devem ser entregues à

enfermeira da escola pelos pais ou responsáveis, e
necessitam ser recolhido por um adulto.

Alunos não serão permitidos transportar
Medicamentos pra escola/da escola.

• A única excessão à essa regra, é para os alunos

que necessitam carregar medicamentos críticos
(como inalador para asma, caneta EpiPen, equipamento para monitorar a glicose, Insulina ou enzimas CF) com a pré-aprovação por escrito dos
pais e da enfermeira escolar.

Em todas as Instalações das Escolas Públicas de Hudson são
Proibidos Tabaco e Drogas

