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Permissão para tratar

Student Name  Student ID#  Student Grade Level  

Student Class

Médico de família (nome e número de telefone) *

Dentista de família (nome e número de telefone) *

Liste todas as alergias *

Liste todas as preocupações médicas *

O aluno usa óculos, lentes de contato ou aparelhos auditivos? *

Liste os medicamentos diários *

Medicamentos de emergência *

Provedor de seguro saúde e número de membro *
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Em caso de emergência e eu não puder ser localizado, dou permissão ao Departamento de Emergência do
Northshore Medical Center para fornecer tratamento ao meu filho. A ambulância leva casos de emergência
apenas para NSMC. Também dou permissão à enfermeira da escola para compartilhar com o pessoal escolar
apropriado as informações relativas a qualquer uma das questões médicas acima. Por favor, digite suas iniciais
e a data.
 *

O seu aluno desenvolveu alguma nova condição médica ou tomou algum medicamento novo desde o ano letivo
anterior?
 *

sim

Não

Se sim, descreva *

Em caso de emergência e um pai / responsável não puder ser encontrado, ligue para:

Contato de emergência nº 1 (nome, número de telefone, relacionamento, idioma) *

Contato de emergência nº 2 (nome, número de telefone, relacionamento, idioma) *

PERMISSÃO PARA TRATAR Ao assinar no final deste formulário, dou permissão à enfermeira da escola para
administrar os seguintes medicamentos / produtos ao meu filho de acordo com os protocolos estabelecidos. Até onde
sei, meu filho não tem alergia / sensibilidade a nenhum desses produtos. Se eu não quiser que meu filho receba
nenhum dos medicamentos, clico em &quot;não&quot; abaixo no espaço fornecido.

Paracetamol (Tylenol) Conforme necessário para dor leve ou febre após avaliação de enfermagem. *

sim

Não

Pomada de bacitracina Conforme necessário para cortes, arranhões, etc., 1 a 3 vezes por dia. Não quero que
meu filho receba pomada de bacitracina.
 *



sim

Não

Loção de calamina Conforme necessário para aliviar a coceira. *

sim

Não

Creme de hidrocortisona 0,5% Conforme necessário, até 3 vezes ao dia para aliviar a coceira associada a
irritações cutâneas menores e erupções cutâneas.
 *

sim

Não

Pramoxina HCL Conforme necessário para o alívio temporário da dor associada a picadas de insetos, urticária
(alívio de picadas).
 *

sim

Não

Benadryl Elixir (Difenidramina HCL) Conforme necessário para o alívio de uma variedade de reações de
hipersensibilidade.
 *

sim

Não

Além disso, dou permissão ao meu filho para usar desinfetante para as mãos conforme necessário durante o
dia escolar.
 *

sim

Não

  I understand and agree to follow the terms and conditions described above.

  I assert that I DO NOT AGREE with the terms and conditions described above.

Parent/ Guardian Name  Parent/ Guardian Email  Parent/ Guardian Phone

Information entered on this form will be visible to the post admins and ParentSquare admins

Signature

 

Date
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