विद्यार्थी

09.2241 AP.21

निर्धारित वध ओभि-द-कधउन्टि ड्रगहरूको लधगग अिुमगत फधिम
गवद्यधलय कमाचधिी द्वधिध पूिध गिा
स्कूल: _______________________________________ फारम प्राप्त वमवि: ____________________
म/हामी स्वास्थ्य सेिा प्रदायकको कर्थन र/िा अवििािकको अख्तियारीको प्राप्तप्त स्वीकार गर्छौं।
हस्ताक्षर: _______________________________________________________________________
गवद्यधर्थीको िधम: ___________________________________ गवद्यधर्थीको उमेि: ________ जन्म ममगत: _________________
कक्षध: _________ होमरूम/कक्षधकोठध: _________________________________________________________________
आमधबुवध/अमभभधवक द्वधिध पूिध गरििु पर्ा
औषधिको नाम: ________________________________
औषधि खानुको कारण: ___________________________
एलजी: _________________________________________
कुनै अन्य अिस्था(हरू) __________________________
औषधि/उपचारको फारम:
 ट्याब्लेट / क्याप्सुल  िरल

 इनहेलर

 इन्जेक्शन  नेबुलाइजर

 अन्य _____________________________

निदेशिहरू (विद्यालयमा ददइने समयिाललका र डोज): _________________________________________________________
सुरु:

 फारम प्राप्त वमवि

 अन्य, विशेषगरेर: _______________________________________________

बन्द:

 स्कूल िषषको अन्त्य

 अन्य वमवि/अिधि: ______________________________________________



एगपसोनिक/आकस्मिक घटिधहरूको लधगग मधत्र

प्रगतबन्धहरू ि/वध महत्त्वपूर्ा प्रभधवहरू:

 कुनै प्रविबन्ध र्छै न

 हो। कृपया िणषन गनुषहोस्: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
गवशेष भण्डधिर् आवश्यकतधहरू:

 कुनै पदन र्छै न

 रेविजेनेटर

 अन्य _______________________________

स्वास्थ्य सेिा प्रदायकको नाम __________________________________________________________________________
ठे गाना: _______________________________________ फोन: ___________________ फ्याक्स ____________________
म ____________________________ लाई मानक विद्यालय नीवि अनुसार विद्यालयमा माधर्थको औषधि प्राप्त गनष र स्पष्ट रूपमा
गवद्यधर्थीको िधम
हादनरहहि राख्नको लावग अनुमवि ददन्छु , र विद्यालय िा यसका कमषचारीहरू र एजेन्टहरूको िफषबाट कुनै पदन चोटपटक िा प्रविहियाहरूको
प्रशासनको पररणामस्वरूप कुनै दाधयत्व माफ गनष चाहन्छु । माधर्थको औषधि विद्यालय िा यसका कमषचारीहरूको िफषबाट लापरिाही िा
दुर्व्षिहारको पररणाम निएसम्म। चललरहेको औषधिहरूका लावग, मैले चचहकत्सक िा स्वास्थ्य सेिा प्रदायकको आदेशहरू पालना गनष सक्षम
पानष विद्यालयलाई पयाषप्त मात्रामा औषधि उपलब्ध गराउने अन्तिम जजम्मेिारी मैले बुझेको र्छु।
ममगत: ______________ हस्तधक्षि: __________________________________________ सम्बन्ध: ____________________
घिको फोि: ____________________ कधमको फोि: ____________________ आपतकधलीि फोि: ____________________
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विद्यार्थी

09.2241 AP.21
(जारर)

निर्धारित वध ओभि-द-कधउन्टि ड्रगहरूको लधगग अिुमगत फधिम
चचनकत्सक वध अधर्कृत स्वधस्थ्य सेवध प्रदधयक आदे शहरू
औषधर्को स्व प्रशधसिको लधगग
यो विद्यार्थी सक्षम, जजम्मेिार र्छ, र माधर्थको औषधि स्व-प्रशासन गरेको देखाएको र्छ
 हो - सुपररिेक्षण नगररएको

 हो – पयषिेक्षण गररयो

 होइि यो विद्यार्थीले आफैले औषधि बोक्न हुँ दैन

यो विद्यार्थीले यो औषधि आफैं बोक्न सक्र्छ:  हो  होइि
नोट: स्कूल नसषले कुनै पदन आपिकालीन औषधि ददनको लावग वबना इजाजिपत्र स्कूलका कमषचारीहरूलाई प्रत्यायोजन र िाललम ददनेर्छ।

हस्ताक्षर: ______________________________________________________________ वमवि _____________________
चचनकत्सक वध अधर्कृत प्रदधयक: हधलको गवद्यधलय वषाको लधगग मधत्र मधन्य
ओभि द कधउन्टि औषधर्को लधगग लगधतधि 3 ददि भन्दध बढी ददि
**ओिर-द-काउन्टर औषधिहरू स्वास्थ्य सेिा प्रदायकबाट ललखखि आदेशको सार्थ लगािार (3) ददन िन्दा बढी ददन सहकन्छ**

हस्ताक्षर: ______________________________________________________________ वमवि _____________________
चचनकत्सक वध अधर्कृत प्रदधयक: हधलको गवद्यधलय वषाको लधगग मधत्र मधन्य

यस कागज फारमको सट्टामा जजल्लाले पयाषप्त रूपमा बराबरको इलेक्ट्रोदनक फारम प्रयोग गनष सक्र्छ।

समीक्षा/संशोधिि: 7/27/2021
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