Dị ứng và Sốc phản vệ
Thưa phụ huynh,
Chúng tôi xin quí vị giúp đỡ để hỗ trợ cho các em học sinh của trường có nguy cơ bị
sốc phản vệ.
Sốc phản vệ là một phản ứng dị ứng mãnh liệt có khả năng gây nguy hiểm tới tính
mạng.
Dị ứng thực phẩm là nguyên nhân thường gây ra sốc phản vệ nhất. Không có
phương pháp nào có thể chữa trị được tình trạng dị ứng thực phẩm, vì vậy tránh
những loại thực phẩm có dị ứng nguyên là điều cốt yếu. Đậu phộng và các loại hột
mọc trên cây là những loại thường gây ra sốc phản vệ.
Nhà trường hỗ trợ những học sinh có nguy cơ bị sốc phản vệ bằng cách:
-

huấn luyện nhân viên
khuyến khích học sinh rửa tay sau khi ăn
giáo dục học sinh về dị ứng thực phẩm
trong căng tin trường không bán những loại thức ăn có đậu phộng hay đậu
mọc trên cây (như hazelnuts (quả phỉ), cashews (hạt điều) almonds (quả
hạnh) v.v…) trong danh sách của những thành phấn chính.

Chúng tôi xin quí vị hỗ trợ những học sinh có nguy cơ bị sốc phản vệ bằng cách:
•

•
•
•
•

không cho con mang các thức ăn có đậu phộng hay đậu mọc trên cây (như
hazelnuts (quả phỉ), cashews (hạt điều) almonds (quả hạnh) v.v…) trong
danh sách của những thành phấn chính. Ghi chú: có thể mang tới trường
những sản phẩm có một tí đậu phộng hay đậu mọc trên cây,
dạy con em đừng ăn chung thức ăn với bạn bị dị ứng thực phẩm,
khuyến khích con rửa tay sau khi ăn
dặn con đi kiếm người giúp ngay lập tức nếu bạn bị dị ứng của em bị bệnh,
và
giải thích cho con em biết là trêu chọc bạn bị dị ứng hay phá thuốc của bạn là
hiếp đáp bạn và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Với sự giúp đỡ của quí vị, chúng tôi có thể tạo một môi trường an toàn đáp ứng với
nhu cầu của tất cả học sinh.
Trân trọng

Hiệu trưởng

