(Insert school details)

Опет су се појавиле ……
Поштовани родитељи/старатељи/неговатељи,
Обавештен/а сам да неки ученици у школи можда имају вашке и стога вас молим да
ове недеље прегледате косу вашег детета (insert date __/__/__ to__/__/__).
Вашке не преносе заразне болести – оне се преносе додиром глава са неким ко има
вашке. Будите уверени да се вашке често појављују и на другим местима, а не само у
(insert name of school). Вашке се често појављују код деце школског узраста и врло су
прилагодљиве. Оне већ 10.000 година опстају искључиво на људима!!!!
Шта ви можете да урадите?
Молим вас да прегледате косу вашег детета и у случају откривања вашки или јаја, да
почнете са третманом косе вашег детета.
Молим вас да прочитате приложену брошуру под називом Treating and Controlling
Head Lice, коју је издало Министарство за здравствене и социјалне услуге (Department
of Human Services). У тој брошури ћете наћи информације и смернице које се тичу
откривања вашки и јаја и лечења.
Како да лечим своје дете од вашки?
Приложена брошура (види горе) садржи информације и смернице које се тичу
откривања вашки и јаја и лечења. У школи се такође могу добити додатне
информације о лечењу и сузбијању вашки. Немојте се устручавати да контактирате
(insert relevant person) на, (insert phone number) и да тражите те информације.
Ако се у коси вашег детета открију вашке или јаја, морате обавестити:
• школу и јавити када је почело лечење путем формулара о предузетим мерама
(Action Taken Form).
• родитеље или старатеље дететових пријатеља како би и они могли да изврше
преглед и да лече своју децу ако је то потребно.
Када се моје дете може вратити у школу?
Здравствени прописи налажу да у случају откривања вашки у дететовој коси, то дете
не би требало да се враћа у школу док не прође један дан од почетка одговарајућег
лечења. То се односи само на децу која имају живе вашке у коси, а не на јаја од
вашки.
(insert name of school) је свесна да вашке могу да буду осетљива тема и обавезала се
да чува информације у поверењу.
С поштовањем

Signature of Principal (or relevant other)
Датум:……………………
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