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Phụ huynh / người giám hộ và học sinh phải báo cáo với văn phòng Đánh giá Thuốc những điều sau: 

� Mẫu Đơn Đặt hàng Thuốc của Tiểu bang Louisiana hoàn thành và được ký bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
được cấp phép * 

� Mẫu đơn đồng ý của phụ huynh đã được phụ huynh / người giám hộ hợp pháp hoàn thành và ký tên * 
� Thuốc được kê trong hộp đựng ban đầu có nhãn hiệu thuốc in 

* Các mẫu đơn bắt buộc có sẵn tại văn phòng trường hoặc có thể được tải lên https://www.jpschools.org/Page/306 . 
 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THUỐC 

 Học sinh phải đi cùng với phụ huynh hoặc người giám hộ để được đánh giá bởi JPSS Nữ y tá. 
 Các đơn đặt hàng thuốc được hoàn tất cho năm học mới phải được ghi vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng Bảy . 
 Thông tin trên nhãn hiệu thuốc in phải khớp với thông tin trên chỉ định của thầy thuốc . 
 Thuốc cấp cứu (Glucagon, Diastat , Insulin, v.v.) phải được đăng ký bởi y tá tại trường học của con bạn. Để đặt lịch hẹn với y 

tá, vui lòng liên hệ trực tiếp với trường. 
 Thuốc không kê đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tương tự được liệt kê bên trên. 
 Yêu cầu tự sử dụng hoặc tự mang theo thuốc (chỉ dành cho thuốc hít hen suyễn và bút Epi) cần có sự cho phép của bác sĩ, 

sự đồng ý của cha mẹ, hợp đồng đã hoàn thành để tự mang theo và sự chấp thuận của y tá trường học. 
 Không được dự trữ thuốc trong vòng 35 ngày tại trường. 
 Phụ huynh / người giám hộ hoặc người lớn có trách nhiệm phải đăng nhập vào văn phòng trường. 

 
JPSS không thể chấp nhận những điều sau: 

 Thuốc không được FDA chấp thuận. 
 Thuốc có liều lượng đặt hàng vượt quá mức tối đa của nhà sản xuất liều khuyến cáo. 
 Đơn đặt hàng thuốc không đầy đủ hoặc đã được thay đổi. 
 Có thể dùng thuốc trước hoặc sau giờ học. 
 Thuốc mới, cho đến liều đầu tiên đã được sử dụng cho học sinh ngoài phạm vi quyền hạn của trường. 
 Thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ tai, và kem bôi da hoặc thuốc mỡ, trừ kem trị hăm tã. 
 Các loại thuốc yêu cầu nhân viên JPS cắt hoặc thay đổi trước khi sử dụng. 

 
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

 
 Mỗi loại thuốc yêu cầu một mẫu Đơn Đặt hàng Thuốc của Tiểu bang Louisiana riêng biệt. 
 Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế được cấp phép phải điền tất cả các trường trong mẫu Đơn Đặt hàng Thuốc 

của Tiểu bang Louisiana. 
 Liều lượng quy định phải cụ thể và KHÔNG được bao gồm “phạm vi” (ví dụ: 2 nhát, 1 viên, 1 muỗng cà phê, v.v.). 
 Liều quy định không được vượt quá liều khuyến cáo tối đa của nhà sản xuất. 
 Ngày hết hạn trên mẫu Đơn Đặt hàng Thuốc dành cho Trường học của Bang Louisiana phải được viết là “Cuối năm học” để 

bao gồm các trại hè và chương trình hè nếu có. 
 

LỊCH TRÌNH CỦA VĂN PHÒNG ĐÁNH GIÁ THUỐC 
 

 Đăng ký thuốc chỉ được thực hiện theo lịch hẹn - Hãy gọi đến số điện thoại của Bờ Đông hoặc Bờ Tây được liệt kê ở trên để 
lấy hẹn. Không có bước vào sẽ được chấp nhận . 

 Xem Lịch Văn phòng Đánh giá Thuốc đính kèm để biết ngày hoạt động và thời gian hẹn. 

https://www.jpschools.org/Page/306

