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Kodiiċi dwar allerġiji          

Għanijiet 

 Biex inaqqsu r-riskju li studenti li jbatu minn xi tip ta’ allerġija jiġu f’kuntatt ma’ ikel 

jew oġġetti li jikkawżaw dawn l-allerġiji. 

 Biex nuru l-pjan ta’ azzjoni li wieħed għandu jsegwi f’każ ta’ emerġenza. 

 

Tagħrif Ġenerali 

 Lista bl-ismijiet tal-istudenti tingħata lill-għalliem fil-bidu tas-sena. 

 L-iskola żżomm l-informazzjoni aġġornata dwar allerġiji u kundizzjonijiet oħra 

mediċi li minnhom ibatu l-istudenti. 

 Il-ġenituri/kustodji għandhom iżżommu l-iskola aġġornata f’każ ta’ tibdil 

f’kundizzjonijiet mediċi b’mod immedjat. 

 

L-irwol tal-Ġenituri 

 Il-ġenituri għandhom jipprovdu istruzzjonijiet mit-tabib/speċjalista dwar il-

kundizzjoni, x’jista’ jikkawża reazzjoni, x’tip ta’ medikazzjoni trid tingħata u xi 

protokoll wieħed għandu jsegwi f’każ ta’ emerġenza. 

 F’każ li hemm bżonn ta’ użu ta’ Epi-Pen jew medikazzjoni, il-ġenituri huma 

responsabbli biex jipprovdu dan, u anke jibdluhom meta dawn jiskadu.  Kollox 

għandu jkun  immarkat bl-isem u klassi tal-istudent u miżmum f’kontenitur 

addattat. 

 Il-ġenituri obbligati li jipprovdu informazzjoni eżatta, u jżommu lill-iskola 

aġġornata, dwar allerġiji u kundizzjonijiet mediċi ta’ uliedhom. 

 Il-ġenituri obbligati li jipprovdu dettalji aġġornati fejn l-iskola tista’ iċċemplilhom 

f’każ ta’ emerġenza. 

 Il-ġenituri għandhom jassiguraw li l-ikel li jintbagħat l-iskola jkun addattat. 

 

L-irwol tal-iStaff  

 L-istaff marbut li jżomm ruħu aġġornat ma’ din il-kodiċi. 

 Issir laqgħa mal-għalliema, l-LSE u l-ġenituri biex jindirizzaw l-bżonnijiet tal-istudent 

u biex jiġu aġġornati dwar il-kundizzjoni medika jew allerġija.   

 L-istaff għandu jkun jaf xi trattament irid jingħata u fejn tinżamm il-mediċina. 

 

F’każ ta’ emerġenza: 

1. Ċempel 112 

2. Avża lill-Kap tal-iskola jew delegat 

3. Ċempel lill-First Aider tal-iskola għall-attenzjoni medika 

4. Ċempel lill-ġenituri 

 

 

Avviżi Importanti: 

 Il-First Aider tal-iskola hija responsabbli biex tamministra l-Epi-Pen jew xi mediċini 

oħra.  

 Il-mediċini jinżammu fl-uffiċċju tal-Kap tal-iskola jew l-Assistenti Kapijiet. 

 L-iskola/il-klassi tiġi dikjarat bħala żona mingħajr karawett (nut free zone) f’każ li 

jkun hemm studenti li jbatu minn xi allerġiji. 

 L-iskola tavża lill-ġenituri ta’ klassijiet fejn ikun hemm każ ta’ studenti li jbatu minn xi 

allerġiji matul il-laqgħat li jsiru fil-bidu tas-sena skolastika. 

 Il-ġenituri tal-iskola kollha jiġu avżati permess ta’ ċirkolari bil-miktub. 


