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PERMISSÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE para o Ano Escolar:    
 

Por favor, rubrique e coloque a data em cada afirmação que você deseja fornecer permissão. Se você não desejar fornecer 

permissão, por favor não rubrique, e coloque uma linha na afirmação. Assine e marque a data ao final e retorne à LABBB 

no Departamento de Saúde da Lexington High School. 
 

Nome do Aluno(a):   Data de Nascimento:   
 

  Eu entendo que se meu aluno(a) está fora do campus para uma viagem, trabalho, educação física ou atividades 

de recreação, um enfermeiro nem sempre pode estar disponível. Todos os esforços serão feitos para que um enfermeiro 

da escola acompanhe as viagens durante o dia de aula. No evento de uma emergência (convulsão, reação alérgica, lesão), 

o 911 será acionado. Isso também é verdade para atividades depois da aula quando um enfermeiro não está presente. 
 

  Eu dou permissão aos Enfermeiros da Escola da LABBB e enfermeiros das escolas do distrito para 

compartilharem informações de saúde com membros da equipe da LABBB adequados. Os membros da equipe podem 

incluir equipe de educação física, equipe de trabalho, professores da sala de aula, e todos os outros que forem 

considerados adequados pelos enfermeiros da escola. Serão feitas todas as tentativas para manter questões sensíveis 

privadas. As informações compartilhadas podem incluir, mas não se limitam a: alergias, protocolos de convulsão, planos 

de ação de asma, cuidado emergencial de diabetes, etc. Esta permissão será válida para o ano escolar no qual está datada.  
 

  Eu dou permissão aos Enfermeiros da Escola da LABBB e enfermeiros das escolas do distrito para entrarem em 

contato com médicos, enfermeiros, e outros profissionais de saúde que fornecem cuidados e prescrições ao meu 

aluno(a). Eu entendo que o propósito de tal contato é para permitir que os enfermeiros da escola planejem, desenvolvam e 

iniciem serviços de saúde adequados melhores que contribuirão para a segurança e cuidado de meu filho(a) durante o dia 

escolar. 
 

  Eu dou permissão aos Enfermeiros da Escola da LABBB para realizarem tratamento em meu filho(a) caso ocorra 

uma lesão durante o dia escolar. Caso eu não possa ser avisado, eu autorizo os enfermeiros da LABBB a buscar 

atendimento médico adicional em nome de meu filho(a) quando imediatamente necessário. 
 

Eu entendo que a confidencialidade médica de qualquer informação compartilhada é guardada cuidadosamente, e 

compartilhada com a equipe educacional de meu filho(a) em caso de necessidade. Eu também entendo que linhas abertas 

de comunicação entre os Provedores de Cuidados Primários, especialistas médicos, eu, e o enfermeiro da escola são 

essenciais para a boa colaboração de cuidados. 
 

Esta permissão estará válida para o ano escolar no qual está datada. 

Provedores de Cuidados de Saúde: 

Nome:  Especialidade:                    Telefone:   
 

Nome:  Especialidade:                    Telefone:   
 

Nome:  Especialidade:                    Telefone:   
 

 

Nome do Pai/Mãe/Responsável (Impresso):   
 

Assinatura do Pai/Mãe/Responsável:   Data:   
 

Assinatura do Aluno(a) (se maior de 18):  Data:   
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