(Insert school details)

Επέστρεψαν......
Αγαπητοί Γονείς/ Κηδεµόνες /Φροντιστές,
Ενηµερώθηκα ότι µερικοί µαθητές στο σχολείο µπορεί να έχουν ψείρες στα µαλλιά τους και
ζητάω τη συνεργασία σας για να ελέγξετε τα µαλλιά του παιδιού σας αυτή την εβδοµάδα
(insert date __/__/__ έως __/__/__).
Οι ψείρες στο τριχωτό της κεφαλής δεν µεταδίδουν µεταδοτικές ασθένειες - µεταδίδονται µε
την επαφή κεφάλι µε κεφάλι κάποιου που έχει ψείρες. Ίσως καθησυχάσετε αν γνωρίζετε ότι
οι ψείρες βρίσκονται συνήθως και σε άλλα µέρη εκτός απ' το (insert name of school). Οι
ψείρες είναι συνηθισµένες σε παιδιά σχολικής ηλικίας και είναι τα πιο προσαρµόσιµα
πλάσµατα. Έχουν επιβιώσει αποκλειστικά πάνω στους ανθρώπους για 10.000 χρόνια!!!.
Τι µπορείτε να κάνετε;
Ζητάω τη συνεργασία σας για να ελέγχετε τα µαλλιά του παιδιού σας και να προβαίνετε σε
θεραπεία των µαλλιών του παιδιού σας όταν βρείτε ψείρες και αβγά ψειρών.
Σας παρακαλώ διαβάστε το επισυναπτόµενο φυλλάδιο Θεραπεία και Έλεγχος Ψειρών
Τριχωτού Κεφαλής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Αυτό το φυλλάδιο έχει
ενηµερωτικές οδηγίες σχετικά µε τον εντοπισµό και αντιµετώπιση των ψειρών και αβγών.
Πώς να αντιµετωπίσω τις ψείρες του παιδιού µου;
Το προαναφερόµενο επισυναπτόµενο φυλλάδιο έχει ενηµερωτικές οδηγίες σχετικά µε τον
εντοπισµό και αντιµετώπιση των ψειρών και αβγών. Το σχολείο επίσης έχει επιπλέον
πληροφορίες σχετικά µε τη θεραπεία και έλεγχο των ψειρών. Μη διστάζετε να
επικοινωνήσετε µε (insert relevant person) στον αριθµό (insert phone number) για να
πάρετε αυτές τις πληροφορίες.
Αν βρεθούν ψείρες και αβγά ψειρών στα µαλλιά του παιδιού σας πρέπει να ενηµερώσετε:
• το σχολείο και να αναφέρετε πότε άρχισε η θεραπεία, χρησιµοποιώντας το
επισυναπτόµενο έντυπο Ενεργειών που Πάρθηκαν.
• γονείς ή φροντιστές φίλων του παιδιού σας ώστε κι αυτοί να έχουν την ευκαιρία να
εντοπίσουν και να αντιµετωπίσουν τις ψείρες των παιδιών τους αν είναι αναγκαίο.
Πότε µπορεί να επιστρέψει στο σχολείο το παιδί µου;
Οι κανονισµοί υγείας απαιτούν ότι όταν ένα παιδί έχει ψείρες στο τριχωτό της κεφαλής, αυτό
το παιδί δεν θα πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο µέχρι µία µέρα µετά την έναρξη της
κατάλληλης θεραπείας. Σηµείωση: αυτό αφορά µόνο τα παιδιά που έχουν ζωντανές ψείρες
και δεν αφορά αβγά ψειρών.
(insert name of school) γνωρίζει ότι οι ψείρες στο κεφάλι µπορεί να είναι ένα ευαίσθητο
ζήτηµα και έχει δεσµευθεί να διατηρεί την εχεµύθειά σας.
Με εκτίµηση,

Signature of Principal (or relevant other)

Ηµεροµηνία……………………
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