Alert Notice - Macedonian
(Insert school details)

Тие се вратија ……
Драги родители/старатели/негуватели,
Ми беше обрнато внимание дека некои ученици во училиштето можеби имаат
вошки, па затоа ја барам вашата соработка за да ја провериме косата на
вашето дете неделава (insert date __/__/__ до __/__/__).
Вошките не пренесуваат заразни болести - тие се пренесуваат преку контакт
глава со глава со некој што има вошки. Може ќе се успокоите ако знаете дека
вошките обично се среќаваат и на други места, а не само во (insert name of
school). Вошките се честа појава кај децата на училишна возраст и тие се едни
од најприспособливите суштетства. Преживеале 10.000 години живеејќи
исклучиво на луѓето!!!
Што можете да сторите?
Ја барам вашата соработка за да ја провериме косата на вашето дете и, во
случаите кога се најдени вошки или гниди, да примениме лекување на косата
на вашето дете.
Ве молиме погледнете го приложениот памфлет Лекување и контрола на
вошките од Одделот за општествени служби. Овој памфлет содржи
информативни упатства во врска со откривањето и лекувањето на вошките и
гнидите.
Како да го лекувам моето дете од вошки?
Приложениот памфлет (како што е погоре наведено) содржи информативни
упатства во врска со откривањето и лекувањето на вошките и гнидите.
Училиштето исто така располага и со дополнителни информации во врска со
лекувањето и контролата на вошките. Ве молиме слободно јавете се кај (insert
relevant person) на (insert phone number) за да ги добиете тие информации.
Ако во косата на вашето дете се најдени вошки или гниди, треба да јавите:
• во училиштето и да кажете кога почнало лекувањето, преку приложениот
формулар за Преземено дејство (Аction Taken).
• на родителите или негувателите на другарчињата на вашето дете за да
можат и тие да ги проверат и лекуваат нивните деца ако е потребно.
Кога може моето дете да се врати на училиште?
Здравствените правилници налагаат дека детето што има вошки смее да се
врати на училиште еден ден откако почнало соодветното лекување. Ве молиме
запомнете, ова важи само за оние деца што имаат живи вошки, а не за децата
што имаат гниди.
Ние во (insert name of school) сме свесни дека вошките може да бидат
чувствително прашање и се обврзуваме да ја зачуваме вашата доверливост.
Топли поздрави
Signature of Principal (or relevant other)
Датум……………………

