
HEALTH SERVICES DEPARTMENT (DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE)
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Fax (978) 897-8298 (978) 897-5737 (978) 897-5634

Para os Pais ou Tutor de: __________________________________________________________

De forma a promover a segurança e o bem-estar dos alunos que necessitam de medicação durante
o dia escolar, a Política de Administração de Medicamentos da Maynard Public Schools requer o
seguinte:

1. Uma Autorização por escrito dos pais ou tutor para a administração de medicamentos. Por
favor, preencha o formulário de Consentimento dos Pais/Tutor para a Administração
de Medicamentos e devolva-o ao Gabinete de Saúde da escola do seu aluno.
Será necessário um formulário de consentimento separado para cada medicação.

2. Uma Receita de Medicação, do prescritor licenciado, deverá fazer parte do registo de
saúde escolar do aluno para o seguinte:

- qualquer medicação de prescrição diária a longo prazo,
- qualquer medicação prescrita conforme necessário (prn) e
- qualquer medicação sem receita médica (OTC)

para ser administrada durante o dia escolar. Peça ao médico do aluno que preencha a
Receita de Medicação. As Receitas de Medicação devem ser renovadas a cada ano letivo.

- Uma Receita de Medicação não é necessária se o seu filho estiver a tomar uma
medicação de prescrição de curto prazo (10 dias ou menos).

A prescrição de medicação deve estar num recipiente de farmácia. Ao aviar a prescrição do seu
filho, peça ao farmacêutico 2 recipientes, um para casa e outro para a escola.

Os inaladores são mais bem armazenados na escola na sua embalagem original. Um rótulo de
prescrição deve constar na embalagem e no inalador.

Os medicamentos de venda livre devem estar num recipiente selado e etiquetado pelo fabricante.

A medicação deve ser entregue na escola pelos pais ou por um adulto responsável, juntamente
com o formulário de Consentimento dos Pais/Tutor para a Administração de Medicamentos
e o formulário de Receita de Medicação, quando necessário.

NÃO envie medicamentos para a escola com seu filho.

Um suprimento máximo de trinta (30) dias pode ser levado para a escola.

Quando o seu filho precisar que um medicamento seja administrado durante o dia escolar, siga as
políticas de maneira oportuna, para que a administração do medicamento possa começar o quanto
antes. Se necessitar de mais informações, ligue para o Gabinete de Saúde da escola do seu filho.
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