(4)KALUSUGAN AT KALIGTASAN SA PAARALAN
① Kung sumama ang pakiramdam sa paaralan ano ang dapat gawin?
Kung nasugatan ano ang gagawin? Kapag sumama ang pakiramdam sa
paaralan o nasugatan, pumunta sa school health room at magpagamot
sa school nurse. Makaka pagpahinga rin sa school health room.

② Ano ang physical check-up?
※Sa pagpacheck-up ng parte sa loob ng katawan at puso,
maaaring ipahubad ang pang-itaas na damit.
※Bago ang physical check-up, may ipapamahaging katanungan
tungkol sa kalusugan. Dalhin ito sa bahay at sagutin ang mga tanong at
ipadala muli sa anak sa paaralan.
※Kapag ang resulta ng check-up ay may nakitang sakit sa katawan ipapaalam ito
sa paaralan. Kung maaari pumunta kaagad sa pagamutan.

③ Ano ang pagsukat ng katawan?
Taon taon tuwing buwan ng Abril, Isinasagawa ang pagsukat ng
bigat ng katawan, tangkad, sitting height, at eyesight at
hearing. Sa loob ng taon ilang beses din na sinusukat ang
bigat ng katawan at tangkad.

④Para sa pag-alaga ng kalusugan mayroon pang ibang
check-up kagaya ng sumusunod. Walang bayad kahit alin man sa check-up.
・Check-up para sa bulati…Sinisiyasat kung mayroong bulati ang puwit.
Gagawin ito sa bahay, at ibibigay sa paaralan.
(Isasagawa

ito sa loob ng 2 araw.

Hanggang Grade 3)

・Check-up ng Ihi…Kukunin ang ihi sa umaga sa bahay, at ibibigay sa Paaralan.
・X-ray…Isasagawa ang X-ray ng baga sa paaralan. Para sa paghadlang sa sakit
na tuberkulosis.
Pormularyo A

⑤ Kapag naaksidente, may babalik na
pera sa mag-aaral.
Kapag nagkaroon ng sugat dahilan sa
aksidente habang nagkaklase o sa oras
ng pahinga sa loob ng paaralan, may
ibabalik na pera para sa ginastos sa
pagpap agamot.
※Ngunit hindi mabibigyan ang mag-aaral k
ung ang gastos sa pagpapagamot ay
hindi umabot sa \5000.
※Ibibigay ng paaralan ang Pormularyo A na
nasa kanan, pasulatan ito sa pagamutang
pinagpagamutan at ibigay sa paaralan.

⑥Mayroon bang sakit na kapag nahawaan ang mag-aaral ay hindi pinapayagang
pumasok sa paaralan hanggang sa gumaling?
・Kapag nagkasakit ng sakit na nakakahawa ng kagaya sa ibaba. Hindi maaaring
pumasok sa paaralan hangga’t walang kapahintulutan ang doktor. Sa
pagkakataong ito, ang tawag ay hindi“absent”sa paaralan, kundi“pagpapatigil”
Flu (trangkaso)
Rubella

Whooping cough

Chicken pox

Measles (tigdas)

Mumps (biki)

Pharyngeal&conjunctiva fever (pool fever)

Pormularyo B

「Pabatid ng pagpapahinto ng pagpasok」
「Kapahintulutan ng pagpasok」

※Kapag gumaling na,
Pasulatan sa doktor
ang pormularyo para
sa kapahintulutan
ng pagpasok na
nasa kanan
(makukuha ito sa
paaralan).
At ibigay sa
paaralan ang
pormularyong
sinulatan ng doktor.
Kapahintulutan ng
pagpasok(pinaliit)

