Gesondheidbeleid
1. Die kinderwet 38 van 2005

2. Kliniek-kaart en immunisering
2.1. Deel van Junior Akademie se toelatingsbeleid is dat alle kinders hulle kliniek kaarte
moet saam stuur met hulle aansoek.
2.2. Indien 'n ouer of voog vrystelling van immunisering as gevolg van godsdienstige
oortuigings wil vereis, moet 'n skriftelike verklaring geteken word deur die kind se ouer
of voog wat die rede vir so 'n vrystelling verklaar en ook verklaar dat die kind in goeie
gesondheid is.
2.3. Wanneer ‘n kind vryskelding van imunisering ontvang sal ander ouers in kennis gestel
word, maar alle name en besonderhede word vertroulik gehou.
3. Ongelukke
3.1. Opgedateerde noodhulpbenodighede word elke klaskamer en in die siekeboeg gehou.
3.2. Alle ongelukke, wat nie noodgeval is nie, sal op 'n ongelukverslag gedokumenteer word.
3.3. Die ongelukverslag word aan ouers gegee vir hul kennisname. Ouers teken die verslag
as erkenning van die insident. ‘n Kopieword in die kind lêer gehou.
4. Allergieë
4.1. As u kind allergieë het, bespreek dit asseblief in besonderhede met die onderwyser en
skoolhoof.
4.2. Voedselallergieë moet 'n skriftelike beskrywing geteken deur die ouer en dokter, wat
elke jaar op die register opgedateer word.
4.3. Die personeel van die sentrum sal toepaslike voorsorgmaatreëls tref.
4.4. As u kind 'n allergie ontwikkel, laat weet asb. Dadelik die juffrou en skoolhoof.

5. Neutvrye sone
5.1. As gevolg van 'n toename in kinders met neutallergieë, probeer ons om 'n neutvrye
sone te wees.
5.2. Hou dit asseblief in gedagte wanneer u 'n middagete vir u kind pak of tydens spesiale
geleenthede vir die klaskamer voorsiening maak. Neem dit asseblief in ag vir neute,
sowel as suiwel.
6. Daaglikse gesondheidkontrole
6.1. Vir die veiligheid en beskerming van ons sentrum se kinders, word die volgende daagliks
gekontroleer:
• Erge hoes
• Asemhalingsprobleme
• Geelige vel of oë
• Pinkeye (trane, rooiheid van ooglidvoering, irritasie, swelling, ontslag, ens.)
• Besmette vel kolle of 'n uitslag, vergesel van 'n koors
• Koorsige voorkoms
• Ongewone gedrag - huil meer as gewoonlik, lusteloosheid, voel oor die algemeen
ongesteld
7. Hantering van mediese ongesteldheid tydens skoolure
7.1. Ouers word verwag om 'n alternatiewe kinderversorgingsreëling in plek te hê wanneer
kinders siek is.
7.2. Daar word ook van ouers verwag om (binne een uur) hul kinders by die sentrum te kom
haal wanneer enige van die bogenoemde bekommernisse bestaan.
7.3. Wanneer 'n kind siek word gedurende die skooldag, doen ons alles om ouers te bereik.
As ons na 30 minute nie kontak kon maak met 'n ouer nie, sal ons die
noodkontakpersoon wat in die kind se lêer gelys is, bel.
7.4. JA se doel doel is om kindersorg vir kinders te voorsien. Om siek kinders in die sentrum
te hê, bied die moontlikheid dat ander kinders benadeel kan word.
7.5. Alhoewel JA begrip het dat ouers teenwoordig by die werk moet wees, moet ons die
beleid afdwing om alle kinders en personeel te beskerm teen onnodige blootstelling
aan oordraagbare siektes.
7.6. Ouers wat herhaaldelik versuim om beleid te volg wat verband hou met die behoud van
kinders by die huis wanneer hulle siek is, mag van hulle verwag word om hul kind uit die
sentrum te onttrek.
8. Wanneer moet ‘n kind tuis bly weens mediese ongesteldheid?
8.1. 'n Kind se temperatuur moet normaal wees sonder medikasie vir 24 uur voordat die
kind na die sentrum terugkeer.
8.2. As jou kind in die aand koors het, moet hy / sy nie in die oggend na die sentrum gebring
word nie, al is sy / haar temperatuur normaal.
8.3. Koors word gedefinieer as 38 grade C of hoër.

8.4. As u kind gedurende die nag braak, tensy dit seker is dat die braking nie weens 'n
aansteeklike toestand was nie.
8.5. Diarree, bestaan uit meer as een abnormale los stoelgang. 'n Kind moet nie na die
sentrum terugkeer voordat sy / haar dermbewegings na 'n normale konsekwentheid
teruggekeer het nie.
8.6. Konjunktivitis (Pinkeye): 'n Kind met pinkeye moet op medikasie wees voordat hy na die
sentrum terugkeer.
8.7. Uitslag: Liggaamsuitslag, nie geassosieer met diapering, hitte of allergiese reaksies nie,
veral met koors of jeuk.
8.8. Seer keel tesame met koors of geswelde nekkliere.
8.9. Luise, Kinders moet nie teruggaan na die sentum totdat hulle vry is van luise en neute
(eiers).
8.10. As u kind ongewoon moeg is, bleek is, toon 'n gebrek aan aptyt, is dit moeilik om
wakker, verward of geïrriteerd te word.
8.11. Let wel: Klaskameronderwysers sal hul beste oordeel, sowel as hierdie riglyne, gebruik
om te bepaal wanneer kinders huis toe gaan.
9. Infeksiebeheer en persoonlike higiëne
9.1. Kinders word aangemoedig om gewoontes van persoonlike higiëne te ontwikkel, met
inbegrip van hande was na toilette, diapering, en voor en na etes.
9.2. Eet van 'n verskeidenheid voedsame kosse word ook aangemoedig.
9.3. Benewens die instruksie van kinders in hierdie gewoontes, modelleer onderwysers die
gedrag.
10. Aansteeklike siektes
10.1. Wanneer 'n oordraagbare siekte in die sentrum ingestel is, sal ouers in kennis gestel
word.
10.2. Die sentrum sal ook hierdie gebeure aan die staats- en plaaslike
gesondheidsdepartemente rapporteer indien nodig.
10.3. Ouers word aangemoedig om die sentrum in kennis te stel wanneer hulle kind bekend
is dat hulle aan 'n oordraagbare siekte buite die sentrum blootgestel is.
10.4. Die bestuur van die sentrum kan bepaal dat 'n kind wat nie heeltemal genees is nie,
nie na die sentrum mag terug keer sonder 'n verklaring van 'n dokter wat verklaar dat
die kind kan terugkeer en aan die aktiwiteite van die sentrum mag deelneem of nie
langer aansteeklik is nie.
10.5. JA behou die reg voor om versorging weens siekte te weier, in die geval van impetigo,
luise, ringwurm, speldwurms, uitslag, waterpokkies, sproei, ens. U kind moet NIE
MEER AANSTEEKLIK wees voordat hy/sy terugkeer sentrum toe nie.
11. Pandemie
In die geval van 'n pandemie in ons omgewing, kan ons sentrum vir 'n onbepaalde tyd gesluit
word om minder verspreiding van siektes te verseker. Ons sal enige vereistes wat deur die
Departement van Openbare Gesondheid uitgereik is, volg.

12. Mediese en ander noodgevalle
12.1. Wanneer 'n mediese noodgeval ontstaan, sal alle pogings aangewend word om ouers,
voogde of 'n noodkontak te kontak.
12.2. In die geval dat ouers of noodkontakte nie bereik kan word nie, sal die skoolhoof en /
of nasorhoof die volgende stap neem:
a) JA skakel dr. Jan Groeneveld se spreekkamers vir advies.
b) Wanneer dit nodig is om ‘n ambulans te bel word EMO gekontak.
c) ‘n Verteenwoordiger van die sentrum sal u kind vergesel en by hom / haar bly
totdat ouers aankom.
d) Die noodinligtingvorm, ingevul ten tye van inskrywing, dien as toestemming vir
u kind om per noodsorg per ambulans na 'n plaaslike mediese fasiliteit te
vervoer.
e) Junior Akademie aanvaar geen verantwoordelikheid vir die koste verbonde aan
noodsorg nie.
f) Alle sentrumspersoneel ontvang opleiding in noodhulp en brand prosedures.
g) Noodontruiming word gereeld geoefen.
h) SRA help om verdere maatreëls te tref wat nodig is om 'n veilige omgewing vir
ons ouers en kinders te bied.
13. Medikasie
13.1. Medikasie sal slegs aan 'n kind toegedien word wanneer die ouer en geneesheer die
"Toestemming om Administreer Medikasie in Sentum" -vorm voltooi en onderteken
het.
13.2. Die toestemmingvorm gemeld in 13.1. moet die medikasie vergesel of die medikasie
sal nie aan u kind toegedien word nie.
13.3. 'n Afskrif van die toestemmingvorm, gemeld in 13.1 en 13.2 is beskikbaar by die
sekretaresse.
13.4. Ouers sal gevra word om 'n medikasie toestemmingstrokie vir elke voorskrif te teken,
met vermelding van tyd, hoeveelheid en aantal dae wat gegee moet word.
13.5. Nie-voorskrif medisyne sal slegs op 'n dokter se bestelling gegee word.
13.6. ‘n Onderwyser wat opgelei is om medikasie te administreer, sal dit toedien en kennis
neem van die tyd, datum en hoeveelheid wat op 'n medikasie-rekordsisteem
aangeteken word.
13.7. Berging van medikasie:
a) Medisyne wat voorgeskryf word vir 'n individuele kind, moet in die
oorspronklike houer gehou word, wat die oorspronklike apteeketiket bevat.
b) Die houer bevat die voorskrifnommer, datumsdatum, dokter se naam,
gebruiksaanwysings en die naam van die kind.
c) Medikasie sal in die siekeboeg buite bereik van kinders gehou word.
d) Ouers moet verjaringsdatums op medikasie nagaan.
e) Alle medikasie moet daagliks huis toe geneem word.

14. Gesondheidskonsultant
Die kwalifikasies van 'n gesondheidskonsultant kan insluit pediater, pediatriese
verpleegkundige praktisyn of Ph.D. ervare in kindersorg gesondheid. Ons
gesondheidskonsultant hersien veranderinge aan gesondheidsbeleide voor implementering.

