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 :سواالت گئے پوچھے اکثر

 کڻرزیانج آڻو رائنیفینیاپ مطلوب ںیم پروگراموں کے طفل نگہداشت
 

 ہے؟ کیا انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن
 

) adrenaline( ایڈریناالئن جسے ہے، ہوتا استعمال لیے کے دینے اپینیفیرائن کو فرد کسی جو ہے آلہ طبی ایک انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن
 غذاؤں، مخصوص ہے۔ جاتا کیا استعمال لیے کے کرنے عالج کا حسی زود یا ردعمل زا الرجی شدید اپینیفیرائن ہے۔ جاتا کہا بھی

 ہیں۔ سکتے ہو ردعمل زا الرجی شدید سے الرجیوں تئیں کے دواؤں بعض یا لیڻیکس ڈنک، کے کیڑے
 

 ہے؟ کیا تقاضا کا انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن مطلوب میں پروگراموں کے طفل نگہداشت
 

 کم پر سائٹ لیے کے پروگراموں تمام کے طفل نگہداشت تابع کے 43 اور 47 آرڻیکل کے) Health Code( کوڈ ہیلتھ سڻی یارک نیو
 آڻو یہ ہوں۔ لگی سوئیاں والی سکنے جا نکالی میں جس ہے، ضروری رکھنا انجیکڻرز آڻو اپینیفیرائن شده ختم غیر میعاد دو کم از

 نگہداشت تابع کے 43 اور 47 آرڻیکل کے کوڈ ہیلتھ اطالق کا تقاضے اس ۔ہیں ضروری ہونا بند خوراک لیے کے بچوں انجیکڻرز
 ہیں۔ کرتے انتخاب کا دینے نہیں دوائیں دیگر جو ہے ہوتا پر پروگراموں ان بشمول پروگراموں تمام کے طفل

 
 ہے۔ ضروری رہنا وہاں ہوں پر سائٹ بچے بھی جب کا فرد ایک کے عملہ کم از کم یافتہ تربیت میں کرنے استعمال انجیکڻر آڻو

 
 ہے؟ سکتا کر حاصل طرح کس تربیت کی انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن عملہ میرا

 
فہرست تالش  کیتربیت دہندگان نیو یارک اسڻیٹ سے منظور شده تربیتیں بذات خود اور آن الئن دستیاب ہیں۔ منظور شده بذات خود 

پیشہ ( Professional Development Program: Early Childhood Education and Training Programکرنے کے لیے، 
کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔ سائٹ پر پہنچ جانے پر، دوا دینے کی  )ورانہ ترقی پروگرام: اوائل بچپن میں تعلیم اور تربیت پروگرام

والے باکس کو نشان زد کریں اور اپنی کاؤنڻی   MAT)دوا دینے کی تربیت، (  medication administration trainingتربیت
کے مندرج تربیت دہندگان میں سے ایک  MATمنتخب کریں۔ بذات خود تربیت کے درج ذیل کورس کی درخواست کرنے کے لیے 

 Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine Auto Injectorسے رابطہ کریں: 
 ۔ اضافی منظور شده تربیت ہندگان کو (ہنگامی دوا دینے کا مجموعی جائزه بشمول اسڻاک اپینیفیرائن آڻو انجیکڻر)

The Aspire Registry (دی اسپائر رجسڻری)، ے جو پر تالش کیا جا سکتا ہNew York Works for Children  
 کا حصہ ہے۔ )چلڈرن فار ورکس نیویارک(

 
 :ہیں کرتی فراہم تربیت الئن آن تنظیمیں ذیل درج

• Code Ana (کوڈ اینا) :Injector Training-Epinephrine Auto )تربیت کی انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن( 
• American Red Cross )کراس ریڈ امریکن(: Injector Online Course-Anaphylaxis and Epinephrine Auto 

 (اینافائلیکس اور اپینیفیرائن آڻو انجیکڻر کا آن الئن کورس)
• rst Aid CPR AED OnlineAmerican Heart Association Heartsaver Pediatric Fi 

  آن الئن) CPR AED(امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہارٹ سیور پیڈیاڻرک فرسٹ ایڈ 
 ویبینار لیے کے اہلکار اسکولی یافتہ الئسنس غیر برائے تربیت کی کرنے نظم کا اینافائلیکسس اور الرجیوں میں اسکول •

 )ہے موزوں ہی پر ہونے دستخط کا پریکڻشنر متعلق سے صحت نگہداشت شده تسلیم سے جانب کی انتظامیہ اسکول صرف(
 

 وه ہے؛ نہیں ضرورت کی کرنے حاصل تربیت یہ نرسز، اسکول جیسے انہیں، ہیں کنندگان فراہم کے صحت نگہداشت جو عملہ
  ہیں۔ سکتے کر فراہم نمبر الئسنس ورانہ پیشہ اپنا کا اسڻیٹ یارک نیو بطور کے ثبوت کے تربیت

https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/findtrainer.aspx
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://www.nyworksforchildren.org/aspire/go/
https://codeana.org/epinephrine-training-program/
https://www.redcross.org/take-a-class/preview-kits/anaphylaxis-epinephrine-auto-injector
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%23cgid=first-aid&amp;zip=brooklyn%2C%2Bny&amp;latitude=40.6781784&amp;longitude=-73.9441579&amp;zipcode&amp;searchtype=class&amp;start=1&amp;viewratings=true
https://www.redcross.org/take-a-class/classes/anaphylaxis-and-epinephrine-auto-injector---online-course/02512108.html?%23cgid=first-aid&amp;zip=brooklyn%2C%2Bny&amp;latitude=40.6781784&amp;longitude=-73.9441579&amp;zipcode&amp;searchtype=class&amp;start=1&amp;viewratings=true
https://elearning.heart.org/course/16
https://elearning.heart.org/course/16
https://www.schoolhealthny.com/cms/lib/NY01832015/Centricity/Domain/91/EAIStartPage2017.pdf
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 ہیں؟ شامل معلومات سی کون میں تربیت
 

 :ہیں شامل معلومات متعلق سے ذیل درج میں تربیت
 عالمات اور نشانیاں کی حسی زود بشمول ردعمل زا الرجی شدید •
 خوراک کرده تجویز کی اپنینیفرائن لیے کے بچوں اور بالغوں •
 طریقہ کا دینے اسے اور کرنے اسڻور انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن •
 جائے کیا بعد کے دینے خوراک کی اپینیفیرائن •

 
 نیو اور ہے ہوتی نہیں مطلوب تصدیق کی MAT لیے کے دینے اپینیفیرائن ہے۔ مختلف سے) MAT( تربیت کی دینے دوا تربیت یہ

 ہے۔ ہوتا نہیں شمار بطور کے تربیت کی انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن رکھنا تصدیق کی MAT میں، اسڻیٹ یارک
 

 ہیں؟ سکتے مل پر کہاں انجیکڻرز آڻو اپینیفیرائن کو پروگرام میرے
 

 اپنی جو گا دے انجیکڻر آڻو عدد دو کو پروگرام طفل نگہداشت مبنی پر اسکول اور طفل نگہداشت کے گروپ اس ہر صحت محکمہ
 سے ایک پر مقام کسی اگر گے۔ کریں میل ای پر DCID (autoinjector@health.nyc.gov( نمبر کا تنطیم اور اسناد کی تربیت
  ہے۔ ضروری کرنا فراہم ثبوت کا تربیت کو پروگرام یافتہ اجازت ہر تو ہو پروگرام زیاده

 
 وه، ہیں کنندگان فراہم صحت نگہداشت عملہ جو کریں۔ حاصل تربیت ممبران دو کم از کم کے عملہ کہ ہے تجویز کی صحت محکمہ
 یہ کو عملہ ہیں؛ سکتے کر فراہم نمبر الئسنس ورانہ پیشہ اپنا کا اسڻیٹ یارک نیو بطور کے ثبوت کے تربیت ،نرسز اسکول جیسے
 ہے۔ نہیں ضرورت کی کرنے حاصل تربیت

 
  گا۔ دے بھیج سے ڈاک پر پتے درج پر پرمٹ انجیکڻرز آڻو صحت محکمہ پر، جانے ہو موصول ثبوت کا تربیت

 
 کرنے مہیا انجیکڻرز آڻو کو فارماسسٹ ہیں۔ سکتے مل انجیکڻرز آڻو اپنینیفرائن بھی میں فارمیسی کو پروگراموں کے طفل نگہداشت

 اسناد کی تکمیل کی تربیت ہے۔ ضروری کرنا فراہم اسناد کی تکمیل کی تربیت اور پرمٹ کا طفل نگہداشت پروگرام کے آپ لیے، کے
 کی تربیت کی انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن ذریعے کے American Heart Association یا Code Ana، American Red Cross میں

  ہے۔ ضروری ہونا وضاحت
 

 چاہیے؟ کرنا اسڻور پر کہاں انجیکڻرز آڻو اپینیفیرائن مجھے
 

 کو انجیکڻرز آڻو ہے۔ ضروری ہونا رسائی قابل سے آسانی لیے کے ممبروں یافتہ تربیت کے عملہ انجیکڻر آڻو میں صورت ہنگامی
 کا کرنے ضائع انہیں اور بھال دیکھ کی ان اسڻور، کو انجیکڻرز آڻو ہو۔ سکتی ہو نہیں رسائی کی بچوں جہاں کریں اسڻور جگہ ایسی
 کریں۔ منتخب کو فرد ایک کم از کم کے عملہ ہے ہوئی نہیں ختم میعاد کی ان کہ لیے کے بنانے یقینی یہ اور بنانے، دار ذمہ

 
 چاہیے؟ کرنا کیا مجھے تو ہے جاتی پر ڻرپ فیلڈ کالس اگر

 
 بچے انفرادی کسی جو انجیکڻر آڻو بھی کوئی تاہم، ہے۔ الزم رہنا انجیکڻرز آڻو اپینیفیرائن مطلوب دو پر سائٹ کی پروگرام کے آپ

 چاہیے۔ ہونا ہمراه کے بچے والے جانے پر ڻرپ فیلڈ ہو، گیا کیا تفویض لیے کے
 

  

mailto:autoinjector@health.nyc.gov
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 ہیں؟ سکتے کر فراہم انجیکڻرز آڻو اپینیفیرائن اپنے خود لیے کے بچوں اپنے والدین کیا
 

 فراہم اجازت طبی اور منظوری تحریر انہیں لیکن ہیں سکتے کر مہیا انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن اپنا خود حضرات سرپرست یا والدین ہاں،
 ہے۔ ضروری دینا تربیت کی استعمال کے اس کو عملہ اور ہے ضروری کرنا

 
 ہو؟ نہ سرگزشت سابق کوئی کی ردعمل زا الرجی شدید میں جس ہے سکتا جا دیا کو بچے ایسے انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن کیا

 
 ردعمل زا الرجی شدید چاہے ہیں سکتے دے اپینیفیرائن کو بچے والے عالمات کی حسی زود ممبران یافتہ تربیت کے عملہ ہاں۔ جی
 ہو۔ نہ سرگزشت سابق کوئی کی

 
 چاہیے؟ کرنا کیا کو عملہ بعد کے دینے خوراک کی اپینیفیرائن

 
 یا والدین کے بچے اور آئے، بہتری میں عالمات کی بچے چاہے کریں، کال پر 911 لیے کے نگہداشت طبی ہنگامی •

 کریں۔ مطلع کو سرپرست
 دیں۔ کو والوں کرنے اقدام جوابی ہنگامی انجیکڻر آڻو شده استعمال •
 کریں۔ رپورٹ کی اس کو صحت محکمہ پر 6100-632-646 اندر کے گھنڻے 24 بعد کے دینے اپینیفیرائن •
 کریں۔ ریکارڈ کو وقوعہ اس میں الگ کے پروگرام اپنے مدنظر کے کرنے ریکارڈ کو ضرر اور وقوعات بیماری، •

 ہونا شامل میں اندراج کرده الگ ہے۔ ضروری ہونا دستیاب لیے کے صحت محکمہ الگ کا وقوعہ پر کرنے طلب
 :ہے ضروری
o پیدائش تاریخ اور نام کا بچے 
o وقت اور تاریخ کی وقوعہ 
o عہدے اور نام کے افراد بالغ دیگر اور عملہ موجود وقت کے وقوعہ 
o کار طریق متابعتی اور وضاحت کی وقوعہ 

 
 ہے؟ ضرورت کی کرنے شامل تقاضا کا انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن میں منصوبے حفاظتی تحریری ہمارے کیا

 
 :ہے ضروری ہونا شامل معلومات ذیل درج پر انجیکڻرز آڻو میں منصوبے حفاظتی تحریری کے آپ ہاں، جی

 مقام کا اسڻوریج •
 کار طریق کے بنانے یقینی کو ہونے نہیں ختم میعاد کی انجیکڻرز آڻو •
 عہدے اور نام کے ممبران کے عملہ دار ذمہ لیے کے کرنے ضائع اور رکھنے برقرار کرنے، اسڻور کو انجیکڻرز آڻو •

 
 ہے؟ کرتا نافذ طرح کس کو تقاضے اس صحت محکمہ

 
 جاری ورزیاں خالف مشروط ساتھ کے جرمانوں کو پروگراموں کے طفل نگہداشت والے کرنے نہیں پورا تقاضے یہ صحت محکمہ

 : ہے سکتا کر
  رکھنا انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن دو شده ختم غیر میعاد پر سائٹ •
 کرنا اسڻور پر مقام دور سے دسترس کی بچوں لیکن رسائی قابل سے آسانی لیے کے عملہ کو انجیکڻرز آڻو •
  ہے گئی دی تربیت کو عملہ میں معاملے کے استعمال کے انجیکڻر آڻو اپینیفیرائن کہ رکھنا ثبوت کا بات اس •
 کرنا تعمیل کی منصوبے حفاظتی تحریری کے پروگرام •

 



 nyc.gov/health "چائلڈ کیئر آپریڻر"
Urdu  

 ہے؟ مطلوب شہادت دستاویزی طبی سی کون لیے کے بچوں نگہداشت زیر
 

 الرجیوں شده شناخت ہے۔ ضروری ہونا موجود بیان طبی ترین تازه ایک میں فائل لیے کے بچے نگہداشت زیر ہر پاس کے پروگرام
 صحت نگہداشت اور والدین کے بچے پاس کے پروگرام لیے، کے بچے والے ضروریات کی صحت نگہداشت خصوصی یا والے
 کے بچے اپنے میں گراموپر کہ ہے الزم پر والدین ہے۔ ضروری ہونا منصوبہ انفرادی کا صحت نگہداشت کرده تیار کا کننده فراہم
 دیں۔ کر آگاه سے پروگرام انفرادی کے صحت نگہداشت کو عملہ دن ہی پہلے

 
 ہیں؟ تقاضے دوسرے کے پروگرام لیے کے دینے دوا دیگر عالوه کے اپینیفیرائن کیا

 
 اور لوشن اسکرین سن بشمول اسپرے، اور کریم لوشن، مرہم، ڻاپیکل والے ملنے کے نسخے بغیر سے منظوری کی والدین عملہ تمام

 ہے۔ سکتا کر بندوبست کا دوا مار کیڑے
 

) Office of Children and Family Services, OCFS( خدمات کی خانہ اہل و اطفال برائے دفتر کو عملہ لیے، کے دینے دوائیں دیگر
 کو دواؤں والی ملنے پر نسخے اور کے نسخے بغیر کو شرکاء MAT ہے۔ ہوتا کرنا مکمل) MAT( تربیت کی دینے دوا شده منظور سے
 کرتی گفتگو پر تقاضوں کے ہدایت اور اجازت ہے؛ دیتی ہدایت میں بارے کے کرنے ضائع انہیں اور کرنے اسڻور دینے، لگانے، ہاتھ
 رہنمائی میں بارے کے نمڻانے کو حاالت ہنگامی اور ہے؛ کرتی فراہم معلومات میں بارے کے دمہ اور الرجیوں جیسے کیفیات، طبی ہے؛
 ہے۔ کرتی فراہم

 
MAT تیار منصوبہ کا طفل نگہداشت اور حفاظتی ایک کو پروگرام طفل نگہداشت کے ان بعد، کے جانے ہو تصدیق کی عملہ سے 
 جانے ہو ثبت دستخط کے صالحکار پر منصوبے ہے۔ ضروری کرنا کام ساتھ کے صالحکار کے صحت نگہداشت لیے کے کرنے

 ہے۔ ضروری کرانا جمع میں آفس بورو کے طفل نگہداشت اپنے اسے کو پروگرام لیے کے ہونے کارروائی پر اس بعد، کے
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اکثر پوچھے گئے سوالات:

نگہداشت طفل کے پروگراموں میں مطلوب اپینیفیرائن آٹو انجیکٹرز



اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کیا ہے؟



اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر ایک طبی آلہ ہے جو کسی فرد کو اپینیفیرائن دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ایڈرینالائن (adrenaline) بھی کہا جاتا ہے۔ اپینیفیرائن شدید الرجی زا ردعمل یا زود حسی کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مخصوص غذاؤں، کیڑے کے ڈنک، لیٹیکس یا بعض دواؤں کے تئیں الرجیوں سے شدید الرجی زا ردعمل ہو سکتے ہیں۔



نگہداشت طفل کے پروگراموں میں مطلوب اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کا تقاضا کیا ہے؟



نیو یارک سٹی ہیلتھ کوڈ (Health Code) کے آرٹیکل 47 اور 43 کے تابع نگہداشت طفل کے تمام پروگراموں کے لیے سائٹ پر کم از کم دو میعاد غیر ختم شدہ اپینیفیرائن آٹو انجیکٹرز رکھنا ضروری ہے، جس میں نکالی جا سکنے والی سوئیاں لگی ہوں۔ یہ آٹو انجیکٹرز بچوں کے لیے خوراک بند ہونا ضروری ہیں۔ اس تقاضے کا اطلاق ہیلتھ کوڈ کے آرٹیکل 47 اور 43 کے تابع نگہداشت طفل کے تمام پروگراموں بشمول ان پروگراموں پر ہوتا ہے جو دیگر دوائیں نہیں دینے کا انتخاب کرتے ہیں۔



آٹو انجیکٹر استعمال کرنے میں تربیت یافتہ کم از کم عملہ کے ایک فرد کا جب بھی بچے سائٹ پر ہوں وہاں رہنا ضروری ہے۔



میرا عملہ اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کی تربیت کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟



نیو یارک اسٹیٹ سے منظور شدہ تربیتیں بذات خود اور آن لائن دستیاب ہیں۔ منظور شدہ بذات خود تربیت دہندگان کی فہرست تلاش کرنے کے لیے، ) Professional Development Program: Early Childhood Education and Training Programپیشہ ورانہ ترقی پروگرام: اوائل بچپن میں تعلیم اور تربیت پروگرام (کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ سائٹ پر پہنچ جانے پر، دوا دینے کی تربیتmedication administration training  ) دوا دینے کی تربیت،(MAT  والے باکس کو نشان زد کریں اور اپنی کاؤنٹی منتخب کریں۔ بذات خود تربیت کے درج ذیل کورس کی درخواست کرنے کے لیے MAT کے مندرج تربیت دہندگان میں سے ایک سے رابطہ کریں: Emergency Medication Administration Overview Including Stock Epinephrine Auto Injector (ہنگامی دوا دینے کا مجموعی جائزہ بشمول اسٹاک اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر)۔ اضافی منظور شدہ تربیت ہندگان کو 
The Aspire Registry (دی اسپائر رجسٹری)، پر تلاش کیا جا سکتا ہے جو  New York Works for Children
(نیویارک ورکس فار چلڈرن) کا حصہ ہے۔



درج ذیل تنظیمیں آن لائن تربیت فراہم کرتی ہیں:

· Code Ana (کوڈ اینا): Epinephrine Auto-Injector Training (اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کی تربیت)

· American Red Cross (امریکن ریڈ کراس): Anaphylaxis and Epinephrine Auto-Injector Online Course (اینافائلیکس اور اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کا آن لائن کورس)

· American Heart Association Heartsaver Pediatric First Aid CPR AED Online
(امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہارٹ سیور پیڈیاٹرک فرسٹ ایڈ CPR AED آن لائن) 

· اسکول میں الرجیوں اور اینافائلیکسس کا نظم کرنے کی تربیت برائے غیر لائسنس یافتہ اسکولی اہلکار کے لیے ویبینار (صرف اسکول انتظامیہ کی جانب سے تسلیم شدہ نگہداشت صحت سے متعلق پریکٹشنر کا دستخط ہونے پر ہی موزوں ہے)



عملہ جو نگہداشت صحت کے فراہم کنندگان ہیں انہیں، جیسے اسکول نرسز، یہ تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ وہ تربیت کے ثبوت کے بطور نیو یارک اسٹیٹ کا اپنا پیشہ ورانہ لائسنس نمبر فراہم کر سکتے ہیں۔


تربیت میں کون سی معلومات شامل ہیں؟



تربیت میں درج ذیل سے متعلق معلومات شامل ہیں:

· شدید الرجی زا ردعمل بشمول زود حسی کی نشانیاں اور علامات

· بالغوں اور بچوں کے لیے اپنینیفرائن کی تجویز کردہ خوراک

· اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر اسٹور کرنے اور اسے دینے کا طریقہ

· اپینیفیرائن کی خوراک دینے کے بعد کیا جائے



یہ تربیت دوا دینے کی تربیت (MAT) سے مختلف ہے۔ اپینیفیرائن دینے کے لیے MAT کی تصدیق مطلوب نہیں ہوتی ہے اور نیو یارک اسٹیٹ میں، MAT کی تصدیق رکھنا اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کی تربیت کے بطور شمار نہیں ہوتا ہے۔



میرے پروگرام کو اپینیفیرائن آٹو انجیکٹرز کہاں پر مل سکتے ہیں؟



محکمہ صحت ہر اس گروپ کے نگہداشت طفل اور اسکول پر مبنی نگہداشت طفل پروگرام کو دو عدد آٹو انجیکٹر دے گا جو اپنی تربیت کی اسناد اور تنطیم کا نمبر (DCID) autoinjector@health.nyc.gov پر ای میل کریں گے۔ اگر کسی مقام پر ایک سے زیادہ پروگرام ہو تو ہر اجازت یافتہ پروگرام کو تربیت کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ 



محکمہ صحت کی تجویز ہے کہ عملہ کے کم از کم دو ممبران تربیت حاصل کریں۔ جو عملہ نگہداشت صحت فراہم کنندگان ہیں وہ، جیسے اسکول نرسز، تربیت کے ثبوت کے بطور نیو یارک اسٹیٹ کا اپنا پیشہ ورانہ لائسنس نمبر فراہم کر سکتے ہیں؛ عملہ کو یہ تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔



تربیت کا ثبوت موصول ہو جانے پر، محکمہ صحت آٹو انجیکٹرز پرمٹ پر درج پتے پر ڈاک سے بھیج دے گا۔ 



نگہداشت طفل کے پروگراموں کو فارمیسی میں بھی اپنینیفرائن آٹو انجیکٹرز مل سکتے ہیں۔ فارماسسٹ کو آٹو انجیکٹرز مہیا کرنے کے لیے، آپ کے پروگرام نگہداشت طفل کا پرمٹ اور تربیت کی تکمیل کی اسناد فراہم کرنا ضروری ہے۔ تربیت کی تکمیل کی اسناد میں Code Ana، American Red Cross یا American Heart Association کے ذریعے اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کی تربیت کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ 



مجھے اپینیفیرائن آٹو انجیکٹرز کہاں پر اسٹور کرنا چاہیے؟



ہنگامی صورت میں آٹو انجیکٹر عملہ کے تربیت یافتہ ممبروں کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہونا ضروری ہے۔ آٹو انجیکٹرز کو ایسی جگہ اسٹور کریں جہاں بچوں کی رسائی نہیں ہو سکتی ہو۔ آٹو انجیکٹرز کو اسٹور، ان کی دیکھ بھال اور انہیں ضائع کرنے کا ذمہ دار بنانے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ان کی میعاد ختم نہیں ہوئی ہے عملہ کے کم از کم ایک فرد کو منتخب کریں۔



اگر کلاس فیلڈ ٹرپ پر جاتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟



آپ کے پروگرام کی سائٹ پر دو مطلوب اپینیفیرائن آٹو انجیکٹرز رہنا لازم ہے۔ تاہم، کوئی بھی آٹو انجیکٹر جو کسی انفرادی بچے کے لیے تفویض کیا گیا ہو، فیلڈ ٹرپ پر جانے والے بچے کے ہمراہ ہونا چاہیے۔






کیا والدین اپنے بچوں کے لیے خود اپنے اپینیفیرائن آٹو انجیکٹرز فراہم کر سکتے ہیں؟



ہاں، والدین یا سرپرست حضرات خود اپنا اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر مہیا کر سکتے ہیں لیکن انہیں تحریر منظوری اور طبی اجازت فراہم کرنا ضروری ہے اور عملہ کو اس کے استعمال کی تربیت دینا ضروری ہے۔



کیا اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر ایسے بچے کو دیا جا سکتا ہے جس میں شدید الرجی زا ردعمل کی کوئی سابق سرگزشت نہ ہو؟



جی ہاں۔ عملہ کے تربیت یافتہ ممبران زود حسی کی علامات والے بچے کو اپینیفیرائن دے سکتے ہیں چاہے شدید الرجی زا ردعمل کی کوئی سابق سرگزشت نہ ہو۔



اپینیفیرائن کی خوراک دینے کے بعد عملہ کو کیا کرنا چاہیے؟



· ہنگامی طبی نگہداشت کے لیے 911 پر کال کریں، چاہے بچے کی علامات میں بہتری آئے، اور بچے کے والدین یا سرپرست کو مطلع کریں۔

· استعمال شدہ آٹو انجیکٹر ہنگامی جوابی اقدام کرنے والوں کو دیں۔

· اپینیفیرائن دینے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر 646-632-6100 پر محکمہ صحت کو اس کی رپورٹ کریں۔

· بیماری، وقوعات اور ضرر کو ریکارڈ کرنے کے مدنظر اپنے پروگرام کے لاگ میں اس وقوعہ کو ریکارڈ کریں۔ طلب کرنے پر وقوعہ کا لاگ محکمہ صحت کے لیے دستیاب ہونا ضروری ہے۔ لاگ کردہ اندراج میں شامل ہونا ضروری ہے:

· بچے کا نام اور تاریخ پیدائش

· وقوعہ کی تاریخ اور وقت

· وقوعہ کے وقت موجود عملہ اور دیگر بالغ افراد کے نام اور عہدے

· وقوعہ کی وضاحت اور متابعتی طریق کار



کیا ہمارے تحریری حفاظتی منصوبے میں اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کا تقاضا شامل کرنے کی ضرورت ہے؟



جی ہاں، آپ کے تحریری حفاظتی منصوبے میں آٹو انجیکٹرز پر درج ذیل معلومات شامل ہونا ضروری ہے:

· اسٹوریج کا مقام

· آٹو انجیکٹرز کی میعاد ختم نہیں ہونے کو یقینی بنانے کے طریق کار

· آٹو انجیکٹرز کو اسٹور کرنے، برقرار رکھنے اور ضائع کرنے کے لیے ذمہ دار عملہ کے ممبران کے نام اور عہدے



محکمہ صحت اس تقاضے کو کس طرح نافذ کرتا ہے؟



محکمہ صحت یہ تقاضے پورا نہیں کرنے والے نگہداشت طفل کے پروگراموں کو جرمانوں کے ساتھ مشروط خلاف ورزیاں جاری کر سکتا ہے: 

· سائٹ پر میعاد غیر ختم شدہ دو اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر رکھنا 

· آٹو انجیکٹرز کو عملہ کے لیے آسانی سے قابل رسائی لیکن بچوں کی دسترس سے دور مقام پر اسٹور کرنا

· اس بات کا ثبوت رکھنا کہ اپینیفیرائن آٹو انجیکٹر کے استعمال کے معاملے میں عملہ کو تربیت دی گئی ہے 

· پروگرام کے تحریری حفاظتی منصوبے کی تعمیل کرنا



زیر نگہداشت بچوں کے لیے کون سی طبی دستاویزی شہادت مطلوب ہے؟



پروگرام کے پاس ہر زیر نگہداشت بچے کے لیے فائل میں ایک تازہ ترین طبی بیان موجود ہونا ضروری ہے۔ شناخت شدہ الرجیوں والے یا خصوصی نگہداشت صحت کی ضروریات والے بچے کے لیے، پروگرام کے پاس بچے کے والدین اور نگہداشت صحت فراہم کنندہ کا تیار کردہ نگہداشت صحت کا انفرادی منصوبہ ہونا ضروری ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ پروگرام میں اپنے بچے کے پہلے ہی دن عملہ کو نگہداشت صحت کے انفرادی پروگرام سے آگاہ کر دیں۔



کیا اپینیفیرائن کے علاوہ دیگر دوا دینے کے لیے پروگرام کے دوسرے تقاضے ہیں؟



تمام عملہ والدین کی منظوری سے بغیر نسخے کے ملنے والے ٹاپیکل مرہم، لوشن، کریم اور اسپرے، بشمول سن اسکرین لوشن اور کیڑے مار دوا کا بندوبست کر سکتا ہے۔



دیگر دوائیں دینے کے لیے، عملہ کو دفتر برائے اطفال و اہل خانہ کی خدمات (Office of Children and Family Services, OCFS) سے منظور شدہ دوا دینے کی تربیت (MAT) مکمل کرنا ہوتا ہے۔ MAT شرکاء کو بغیر نسخے کے اور نسخے پر ملنے والی دواؤں کو ہاتھ لگانے، دینے، اسٹور کرنے اور انہیں ضائع کرنے کے بارے میں ہدایت دیتی ہے؛ اجازت اور ہدایت کے تقاضوں پر گفتگو کرتی ہے؛ طبی کیفیات، جیسے الرجیوں اور دمہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے؛ اور ہنگامی حالات کو نمٹانے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔



MAT سے عملہ کی تصدیق ہو جانے کے بعد، ان کے نگہداشت طفل پروگرام کو ایک حفاظتی اور نگہداشت طفل کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے نگہداشت صحت کے صلاحکار کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ منصوبے پر صلاحکار کے دستخط ثبت ہو جانے کے بعد، اس پر کارروائی ہونے کے لیے پروگرام کو اسے اپنے نگہداشت طفل کے بورو آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔
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