Окружно Школско Веће Халтона (Halton District School Board)
Административна процедура
Tema: Вашке (Pediculosis)
Ефективно од: Фебруара 2009; 2012; 2016
Преглед/Датум Ревизије: Октобар 2017
Одговорност: Надзорник Образовања
Сврха процедуре:
Окружно Школско Веће Халтона (Halton District School Board) подржава приступ зван но
ниt за децу у школи која имају Pediculosis (вашке на глави).
ПРОЦЕДУРЕ:
Школско Веће препоручује школама а специјално основним школама да укључе ове
информације у школске новине како би подсетили родитеље да провере косу своје
деце на вашке а специјално после летњег, зимског и мартовског распуста. Сваки
сумњиви случај вашки мора бити пријављен у агенцију за то задужену да се случај
потврди. Агенција ће потом потврдити стање. Агенција ће уз консултацију са директором
школе обавестити поједине родитеље о потврђеним случајевима вашки. Писмо
(Додатак A) потписано од стране директора школе ће затим бити послано кућама са
сваким од те деце. Родитељи те деце ће бити обавештени да морају имати потврду о
повратку њихове деце у школу потписану од одговорне агенције или медицинске
установе пре него се њихово дете врати у школу.
1. Инспекција у учионицама
• Да се организује инспекција у учионици, учитељ ће организовати и надгледати
разред и припремити листу одсутних студената за агенцију која врши инспекцију.
• Директор школе ће обавестити агенцију која врши инспекцију да ученици који
носе религиозна покривала за главу могу требати акомодацију.
• Када је позитиван случај вашки пријављен директору школе онда ће он или она
ангажовати агенцију која треба да организује хитну инспекцију свих ученика и
њихових сродника.
• Агенције за инспекцију ће објаснити учитељу и ученицима шта они треба да ураде.
• Агенција за инспекцију ће обавестити директора школе о ученицима код којих су
пронађене вашке.
• Директор школе ће написати писмо обавештенња (Додатак A) за све
идентификоване случајеве. То писмо ће онда бити послано кући са сваким
идентификованим дететом..
• У случају велике епидемије вашки у школи, предложе се да директор школе
обавести све родитеље.
2. Процедура за повратак у школу после третмана
Ученици се могу вратити у школу након што су прегледани од агенције за инспекцију и
након што добију од агенције потписан формулар да се могу вратити у школу.
Алтернативно, родитељи се могу одлучити да њихово дете прегледа медицински
стручњак или запслено лице у агенцији са мимималном спремом захтеваном за то
звање.
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ДОДАТАК A
(узорак)
(Заглавље школе)

(Датум)

Драги (Име родитења/старатеља):
Због сумње на вашке у нашој школи, захтева се здравствени преглед. Као резултат тога
Ваше дете је тим захваћено. Ваше дете се привремено искључује из школе зато што
су пронађене вашке на његовом/њеном скалпу.
Више информација о вашкама на глави су Вам на располагању у школи. Молимо Вас да
се посаветујете са Вашим апотекаром или породичним доктором да се утврди
одговарајућа терапија.
Када вашке буду одстрањене са косе Вашег детета милимо Вас позовите Кућну
зрдавсвену службу “We Care” на телефон (905) 507-6562 или 1-855-507-6562.
Рецепционист ће Вас посаветовати где можете одвести Ваше дете да се прегледа.
Уколико нисте у могућности да дођете на ту локацију позовите ту службу да Вам дају
другу (после подневну) локацију. Aлтернативно, родитељи могу одлучити да њихово
дете буде прегледано од медицинског стручњака или од стране запосленог од агенције
за инспекцију са минималним спремом захтеваном за то звање.
Уколико је на поновној инспекцији обављеној од стране радника Кућне Здравственое
службе “We Care (PSW)”, неког другог регистрованог лица те агенције или медицинског
стручњака утврђено да је глава вашег детета ослобођена вашки, јаја или ларви, Ви
ћете добити формулар који ће дозволити да се Ваше дете врати у школу. Уколико се
установи да су вашке и њихове ларве и даље присутне у коси Вашег детета онда ће
Вам агенција дати савет за даљни третман

Искрено,
(Име директора школе)
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ДОДАТАК B:
(Узорак)

(Заглавље школе)
(Датум)

Драги (Име родитеља/старатеља):
У току прошле недеље код неке деце из разреда Вашег детата су установљене вашке
на глави. Вама се саветује да наставите да прегледате косу Вашег детета на дневној
основи.
Појава вашки на глави није индикација чистоће, то је периодичан проблем који може
имати ефекат на сваког ко са тим дође у директан контакт.
Уколико пронађете да Ваше дете има вашке, предлаже се да контактирате школу. Таква
информација је неопходна да се контролоше ширење ове појаве. Деца за коју се
установи да имају вашке ће бити изолована из школе и родитељима у тим случајевима
се предлаже да примене препоручени третман.
Ученици могу да се врате у школу када буду прегледани од стране радника Кућне
здравственое службе “We Care” и када добију потписани формулар за повратак у школу
Aлтернативно, родитељи могу одлучити да њихово дете буде прегледано од
медицинског стручњака или од стране запосленог од агенције за инспекцију са
минималним спремом захтеваном за то звање.
Уколико имате било какво питање на које нисмо одгорили молим Вас позовите нас на
школски број телефона.
Искрено,
(Име директора школе)
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Додатак C
УВОД
Контролисање вашки (педикулоза) укључује координацију и праћење услуга приватних
медицинских агенција које подузимају инспекције у учионицама.
УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ
1. Медицинска сестра (905) 825-6000
• ПРУЖА консултације особљу о тренутним проблемима у вези вашки на глави на
њихов захтев
• ПРУЖА информације јаним средствима информисања о проблему вашки.
2. Директор школе
• ПОДРЖАВА и уводи превентивне мере да контролише појаву вашки у школама.
• ИЗВЕШТАВА приватне агенције за прегледање о сумњивим/потврђеним
случајевима вашки и захтева брзу инспекцију у учионоцама.
• КОНТАКТИРА родитеља(е) детета(деце) који носе религиозна покривала за главу
да продискутују акомодације.
• ОСИГУРАВА да се обавесте родитељи детета код којег је потврђена зараза
вашки о условима пре него се дете врати у школу.
• ПРИВРЕМЕНО ИСКЉУЧУЈЕ дете из школе код којег је потврђена зараза вашки.
• ДОЗВОЉАВА повратак у школу детета после обављеног третмана и прима
писмену потврду од агенције задужене за инспекцију или од медицинског
стручњака да је дете ослобођено од вашки.
3. Учитељ
• АКТИВНО подржава и примењује превентивне мере за контролу вашки у
учионоцама.
• ЈЕ УПОЗНАТ са симптомима заразе вашкама (Додатак D)
• ОБАВЕСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ о ученицима који носе религиозна покривала за
главу који тебају акомодацију код инспекције.
• ОБАВЕСТИ директора школе о сумњи на заразу.
• ПОВЕЖЕ се са родитељима у циљу обезбеђивања образовања и образовног
градива а у циљу смањивања страха и превенције добијања погрешних
информација о зарази вашкама.
4. Родитељ/Старатељ
• БУДЕ УПОЗНАТ са симптомима који указују на заразу.
• УРАДИ ИНСПЕКЦИЈУ главе детета једном недељно због могућности заразе,
специјално на почетку школске године, после распуста и у току епидемије.
• ПОДСТИЧЕ дете да очетка/почешља косу сваку ноћ у циљу превенције заразе.
• ОБАВЕСТИ школу и друге организације уколико је зараза откривена
• ОСИГУРА да се обезбеде третман.
• ОДВЕДЕ дете на преглед у агенцију за инспекцију или у медицинску установу.
• ПРИЛОЖИ директору школе формулар од агенције за инспекцију или од
медицинске установе да се дете може вратити у школу.
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5. Особље приватне агенције
• ОДГОВОРИ у накраћем року на обавест школе о сумњивом случају вашки.
• УГОВОРИ са директором школе време и акомодацију за брзу инспекцију ученика.
• ОБЕЗБЕДИ акомодацију за студенте који носе религиозна покривала за главу као
што је назначено од директора школе.
• ОБАВЕСТИ родитеља о препорученим методама лечења.
• БЛИСКО САРАЂУЈЕ са особљем школе да се нелагодност код детета смањи на
минимум као и да се олакша неспокојство родитеља.
• ДА СЕ РОДИТЕЉУ ОБЕЗБЕДИ формулар о повратку детета у школу које
потврђује да је дете излечено од вашки.
6. Протокол инспекције за особље агенције у кооперацији са школском уредом
КАДА је код једног или више деце потврђено да имају вашке:
• ИЗВРШИТИ ПРЕГЛЕД свих ученика у учионицама.
• ИЗВРШИТИ ПРЕГЛЕД свих ученика у учионицама сродника уколико је утврђено
да тај сродник има вашке.
КАДА је утврђено да десет или више деце имају вашке:
• ИЗВРШИТИ ПРЕГЛЕД свих разреда у школи почевши од предшколских разреда
па све до четвртог разреда.
• ИЗВРШИТИ ПРЕГЛЕД других разреда који су повезани са горе поменутим
идентификованим случајевима.
7. Процедура
• ОБЕЗБЕДИТИ добро осветлење и приватност уколико је могуће.
• РАЗДВОЈИТИ праменове косе користећи пар апликатора.
• БАЦИТИ у кесу апликаторе након употребе.
• ИДЕНТИФИКОВАТИ дете као заразно ЈЕДИНО уколико се виде живе ларве или
плодна јаја у удаљености од 2 центиметра (1/2 инча) од скалпа.
• ОБАВЕСТИТИ родитеља(е)/старатеља(е) да ће детету бити омогућена терапија
што је пре могуће.
• ОМОГУЋИТИ родитељу(родитељима)/старатељу(старатељима) актуелну
литературу око третмана, контроле и трагању за могуће контакте.
• ПРЕГЛЕДАТИ сроднике који су били у контакту са заразом у приватним
просторијама изван учионоце.
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ДОДАТАК D
Симптоми Вашки (Pediculosis)
Врло је важно да родитељи/старатељи једном недељно прегледају скалп своје деце на
вашке.
Немојте чекати на појаву свраба као знака на вашке. Деца могу имати вашке више
недеља пре него осете свраб.
Ви знате да имате вашке уколико можете да видите:
• Живе вашке на коси. Вашке су танки, безкрилни, сивкасти инсекти. Тешко их је
видети јер се они помакну брже него ви поделите косу.
• Јаја од вашки. Свеже положена јаја су залепљена на прамену косе и положена су
врло близу скалпа. Јаја су мања од главице игле, овалног су облика и сиве до
смеђе боје. Та јаја ће се излећи у року од 7 до 10 дана. Премда вашке могу
положити јаја свугде на глави, омиљена места су око ушију и на потиљку врата.
Медицинска сестра
Друштвени здравствени одсек Халтон
Регија Халтон
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