Pediculosis Referral Form

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
نموذج إحالة من أجل القمل
الطالب  _____________________________________________ :التاريخ __________________ :
عزيزي ولي األمر  /الواصي :
تم التعرف على أن طفلك يكون مصاب بالقمل ( قمل الرأس و  /أو القمل )  .هذه هى اإلصابة التي يمكن أن تنتشر من شخص إلى آخر في فترة
قصيرة من الزمن  .و لمنع انتشار قمل الرأس في المدرسة  ،يجب معالجة الحالة فورا  .قد ترغب في استشارة أو اتباع التوصية الواردة أدناه .
( من أجل إعادة طفلك إلى المدرسة  ،يجب عليك إكمال و التوقيع بالتاريخ رسالة الرد من الوالدين المرفقة  ،و إعادة النموذج الذى تم توقيعه
إلى المدرسة عندما يعود طفلك ) .
 .1معلومات هامة
 . Aالعديد من منتجات معالجة القمل متوافرة في الصيدليات منطقتك و يمكن شراؤها من دون روشتة طبية  .يمکنك االتصال بطبيبك

للحصول علی روشتة طبية .
 . Bتحقق من جميع أفراد األسرة ألجل القمل و بويضات قمل الرأس  .عالج فقط أولئك األشخاص في األسرة الذين لديهم قمل الرأس .
 . Cإتصلى بطبيبك أوال إذا كنتى حامل أو كنتى تمرضى أو لديك حساسية أو الربو أو الصرع أو لديك بويضات قمل في الحاجب أو
الرموش  .ال تستخدم منتج لعالج القمل على طفل يقل عمره عن ثالث سنوات .

 .2إجراءات العالج

 . Aإتبع توجيهات مجموعة التعليمات هذه بعناية ! إستخدام المنتج على البالوعة ( و ليس في حوض االستحمام )  ،حافظ على العيون
مغطاة بقطعة من القماش .
 . Bإزالة جميع بويضات القمل بأطراف األصابع  ،مشط صغير األسنان  ،الملقط  ،أو قص كل جزلة من الشعر التي بها بويضات
القمل مرفقة .
 . Cقد تحتاج إلى تكرار العالج في  10-7أيام لقتل القمل الذى يفقس حديثا .

 .3المعالجة البيئية  /المنزلية

 . Aإغسل جميع المالبس و المناشف و بياضات السرير المستخدمة من قبل الشخص ( األشخاص ) المصاب بقمل الرأس في الماء
الساخن و تجفيفه في مجففة ساخنة  .ينبغي غسل األمشاط و الفرش في الماء الساخن لمدة  5إلى  10دقائق أو تكون غارقة في
شامبو مطهر للحشرات لمدة  30دقيقة .
 . Bقم بتنظيف جميع المالبس و القبعات التي ال يمكن غسلها .
 . Cمكنسة شفط الهواء هى أسلم و أفضل وسيلة للسيطرة على القمل على المراتب و السجاد و األثاث و الحيوانات المحنطة .
 . Dوضع األشياء غير قابل للغسيل أو تلك التي تكون صعبة فى إستعمال مكنسة شفط الهواء في كيس من البالستيك مغلق بإحكام لمدة
أسبوعين.
 . Eمواصلة التحقق من كل فرد في األسرة كل يوم لمدة  3-2أسابيع .

تذكر  -يمكن ألي شخص أن يصاب بقمل الرأس من شخص آخر أو من خالل مشاركة األشياء التي تتالمس مع الرأس أو الرقبة أو الكتفين (على
سبيل المثال األمشاط  ،الفرش  ،القبعات  ،المعاطف  ،المناشف )  .الفحص المنتظم هو أفضل وسيلة للوقاية و خاصة لألطفال الذين يشكون من
حكة فروة الرأس أو في كثير من األحيان خدش الرأس .
مع جزيل الشكر ,
المدير  /من ينوب عنه
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جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
عالج القمل – رسالة الرد من الوالدين

عزيزى المدير :
طفلي  ،قد تم عالجه من القمل ( قمل الرأس ) كما يتحقق من قبل ما يلي :
 ___________________________________________ . 1تم استخدام الشامبو لعالج طفلي .
( اسم العالمة التجارية لعالج قمل الرأس )
___________________________________________________ الشعر في _________________.
( التاريخ )
( إسم الطفل )
 .2تم إزالة جميع بويضات القمل من شعر طفلي لمنع إعادة اإلصابة و اإلنتشار .
 .3و قد تم التعامل مع أسرتنا وفقا للتعليمات المرسلة إلى المنزل في نموذج اإلحالة من أجل القمل .
 .4أنا سوف أتحقق من طفلى يوميا لمدة سبعة إلى العشرة أيام القادمة  ،و سوف أعالجه حسب الضرورة .
تفضلوا بقبول فائق االحترام ،
___________________________________________
( توقيع ولي االمر )
___________________________
( التاريخ )
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