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BAN Y TẾ 
 

THUỐC UỐNG Ở TRƯỜNG – đã được sửa đổi vào tháng 5, 2015 
 

Các y tá trường học tuân thủ các Chính Sách Huyện 5316 và 5317 để quản lý việc cho uống thuốc 
ở trường một cách an toàn và hợp pháp.  

 
Các mẫu Ủy Quyền cho Uống Thuốc/Thủ Tục ở Trường Học đều có sẵn ở phòng y tá trường học 
và trên trang web của Trường Công Lập Wichita. 
 

Nếu có thể, các thuốc uống nên được cho uống trước khi đên trường                              
hoặc sau khi rời trường với sự giám sát của phụ huynh.  

 
THUỐC CÓ TOA NGĂN HẠN – Ðiều này bao gồm thuốc mà sẽ được cho uống ít hơn mười (10) 
ngày học như các thuốc kháng sinh, thuốc ho, v.v… Chữ ký của bác sĩ là không bắt buộc.  Các 
thuốc kháng sinh mà uống 3 lần một ngày có thể được cho uống ở nhà - trước giờ học, sau giờ 
học, và ở lúc đi ngủ. 
 
Những yêu cầu được cần để cho uống thuốc ngắn hạn  –  

1. Chữ ký của phụ huynh 
2. Lọ/Hộp với nhãn dán tiệm thuốc mà cho biết thông tin hiện tại và chính xác. 
 

 
THUỐC CÓ TOA DÀI HẠN – điều này bao gồm thuốc mà sẽ được cho uống hơn mười (10) ngày 
học như các thuốc hen suyễn, động kinh, thuốc ADHD, thuốc bán tự do , v.v… 
 
Những yêu cầu được cần để cho uống thuốc dài hạn  – 

1. Chữ ký của phụ huynh 
2. Chữ ký của bác sĩ 
3. Lọ/Hộp với một nhãn dán tiệm thuốc mà cho biết thông tin hiện tại và chính xác 

 Yêu cầu dược sĩ để chia thuốc có toa thành hai lọ – một cho trường học và một 
cho nhà. 

 
THUỐC KHÔNG TOA (THUỐC bán tự do) như kẹo ho, acetaminophen (Tylenol), ibuprofen 
(Motrin/Advil), thuốc ho (nước), thuốc cảm (viên), vitamins, v.v… 
 
Những yêu cầu được cần để cho uống thuốc không toa dài hạn (thuốc bán tự do)  

1. Chữ ký của phụ huynh 
2. Chữ ký của bác sĩ 
3. Lọ/Hộp gốc phải được cung cấp, nhưng không cần một nhãn dán của tiệm thuốc 

 

Nếu quý vị có bất kỳ điều gì thắc mắc, xin vui lòng 
liên lạc y tá trường học trước khi gửi thuốc uống đến trường.  

 


