
Student’s Name
____________________________________________________________________________
Last    First   Middle
Date of Birth___/____/____ Student ID___________________  Grade___________________
Gender:  Male / Female Language spoken:  English / Spanish / Other__________________

Dear Parent/Guardian:  The information requested on this form is needed to maintain 
accurate school health records for your child.  It is confidential and only shared with essential 
personnel per HIPAA guidelines.

ADD/ADHD Kidney/Bladder Conditions 

Asthma Migraines 

Cancer Seizures/Epilepsy  

Diabetes: Type  I or II Vision Difficulty/ glasses 

Emotional/Psych Disorders Other__________________  

Gastrointestinal Condition 

Genetics Condition 

Hearing Difficulty 

Heart Condition 

Hypertension (high blood pressure)

Hypotension (low blood pressure) 

Hospitalization 

Please explain any health issues your child has: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

1. Has an Epi Pen been prescribed for your child? Yes No
2. If yes, please bring to school and complete Allergy Action Plan (physician signature required)
3. If your student has a food allergy, please complete an Allergy Questionnaire

and Special Meals Request.

Please list medication your child is currently taking.  If medication is to be given at school, please 
complete the district medication forms.

Daily 
Medications _________________________________________________________________

As Needed Medications ___________________________________________________________

DOCTOR NAME _________________________________ PHONE _______________________

Please list allergy to: medication, insects/stings, food, other

Student Health and Emergency Information
2021-2022 

I, the undersigned, do hereby authorize an official of Pflugerville Independent School District 
to contact the persons named on this form, and do authorize treatment to be rendered in an 
emergency, as deemed necessary for the best interest of the student.

In the event of a serious medical situation, accident or illness, the school nurse or a school 
official may determine that activating Emergency Medical Services (EMS) is warranted. 
Every attempt to contact the student’s parent/guardian will be made. The child may be 
transported to the nearest medical facility prior to the parent/guardian arrival.

By signing this form, I acknowledge that the Pflugerville ISD is not financially responsible for 
emergency care or transportation of said student and I do authorize a Pflugerville ISD official 
to sign consent for emergency treatment if I cannot be reached. 

__________________________________________________Date_________________ 
Parent/Guardian Signature 

Emergency InformationStudent General Information

Student Health Information

Allergies

Medication
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In case of accident or sudden illness, the following information is required.

Parent/Guardian: _____________________________________ Relationship: ________________
Preferred phone# ________________________ Alternate phone#:________________________
Student Lives with this parent/guardian Yes No  

Parent/Guardian: _____________________________________ Relationship: ________________
Preferred phone# ________________________ Alternate phone#:________________________
Student Lives with this parent/guardian Yes No 

My student has: Private Insurance Medicaid   Other      No Insurance

X

PLEASE SEE SIDE 2 FOR CONSENT TO TREAT



Student Name____________________________________ Date of Birth____________________________

Parent/Guardian Signature Authorization for Treatment at School

The campus nurse CAN NOT provide any treatment or evaluation of your child without parental consent.  This includes basic first-aid (treatment of superficial 
injuries, scratches, etc.). Treatments that are requested to be performed during the school day will require a Physician’s order and written parental consent.

___ YES, I authorize trained school staff to provide first aid treatment to my child.
___ NO, I do not authorize school staff to treat my child.

X__________________________________________________Date____________________ 
PfISD school health services has physician signed protocols allowing for first aid treatment by the campus nurse. The protocol includes several topical and oral 
over-the-counter medications.  Parents will be contacted prior to the administration of acetaminophen, ibuprofen or diphenhydramine to your child.

Please approve or deny permission for the LIMITED use of each over-the-counter protocol medication when providing care for your student.

Oral medications:

Yes  No          Tylenol/Acetaminophen
Yes  No          Motrin/Ibuprofen
Yes  No          Benadryl/Diphenhydramine
Yes  No          Oragel/Anbesol/Benzocaine

Topical medications:

Yes  No
Yes  No
Yes  No

 Aloe Vera w/lidocaine/Burn gel          
 Hydrocortisone Cream       
 Vicks VapoRub/Camphor, Eucalyptus oil 
and Menthol
Bandaid Wash/Benzalkonium w/LidocaineYes No



Student Health and Emergency Information 
Información de salud y emergencia del estudiante

2021-2022

❑ Yes ❑ No

Escriba las alergias a : medicamentos, insectos, picaduras, alimentos, otros

1. ¿Le han recetado un Epi Pen a su hijo?

2. En caso afirmativo, por favor traiga a la escuela y complete el Plan de Acción para la
Alergia (se requiere la firma del médico)

3. Si su estudiante tiene una alergia alimentaria, por favor complete un Cuestionario de
Alergia y Solicitud de Comidas Especiales.

❑ Yes ❑ No

❑ ADD/ADHD ❑ Condición genética ❑ Condiciones del riñón/vejiga

❑ Asma ❑ Dificultad para oír ❑ Migrañas

❑ Cáncer ❑ Enfermedad del corazón ❑ Convulsiones/epilepsia

❑ Diabetes: Tipo I o II ❑ Hipertensión (presión alta)

❑ Trastorno físico o
emocional

❑ Hipotensión (presión baja)

❑ Dificultad con la visión/lentes

❑ Condiciones
gastrointestinales

❑ Hospitalizaciones ❑ Otro

Información general del estudiante

Información sobre la salud del estudiante

Estimado padre/tutor:  La información solicitada en este formulario es necesaria para 
mantener los registros de salud escolar de su hijo.  Es confidencial y sólo se comparte con el 
personal esencial según las directrices de HIPAA.

Nombre del estudiante

____________________________________________________________________________

Apellido Nombre de pila Segundo nombre

Fecha de nacimiento___/____/____ Nº de matrícula______________  Grado_____________

Género:  Hombre / Mujer Idioma que habla:  inglés / español / otro___________________

Favor de explicar cualquier problema de salud que tenga su niño:  _______________________

Alergias

Medicamentos

Escriba todos los medicamentos que toma su hijo actualmente. Si el medicamento debe darse
en la escuela, favor de llenar el formulario de medicamentos del distrito.

Medicinas que toma
diariamente____________________________________________________________________ 

Medicinas que toma cuando es necesario ____________________________________________

NOMBRE DEL DOCTOR_______________________________  TEL.________________________

Información en caso de emergencia

En caso de un accidente o enfermedad repentina, necesitamos la siguiente información.

Padre/tutor:_______________________________ Relación_____________________

Número de tel. preferente________________________ Tel. alterno ________________

El estudiante vive con este padre/tutor:

Padre/tutor_______________________________ Relación________________________

Número de tel. preferente________________________ Tel. alterno ________________

El estudiante vive con este padre/tutor:        

❑ Sí ❑ No

Por la presente autorizo a un funcionario del Distrito Escolar Independiente de Pflugerville a 
ponerse en contacto con las personas nombradas en este formulario, y autorizo que se dé 
tratamiento en caso de emergencia, según se considere necesario para el mejor interés del 
estudiante.

En caso de una situación médica grave, accidente o enfermedad, la enfermera de la escuela 
o un funcionario de la escuela puede determinar que la activación de los Servicios Médicos
de Emergencia (EMS) está garantizada. Se hará todo lo posible por contactar a los
padres/tutores del estudiante. El niño puede ser trasladado al centro médico más cercano
antes de la llegada de los padres/tutores.

Al firmar este formulario, reconozco que Pflugerville ISD no es financieramente responsable 
de la atención de emergencia o el transporte de dicho estudiante y autorizo a un funcionario 
de Pflugerville ISD a firmar el consentimiento para el tratamiento de emergencia en caso de 
no poder ser localizado. 
X_________________________________________________Fecha____________________
Firma del padre/tutor 

Mi estudiante
tiene:

❑ Seguro
privado

❑ Medicaid ❑ Otro ❑ Sin seguro

POR FAVOR VEA LA PARTE 2 PARA EL 
CONSENTIMIENTO  DE TRATAMIENTO

Sí

Sí
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Nombre del estudiante_____________________________  Fecha de nacimiento____________________

Firma de autorización del padre o tutor para el tratamiento en la escuela

La enfermera de la escuela NO PUEDE proveer ningún tratamiento o evaluación de su hijo sin el consentimiento de los padres. Esto 

incluye los primeros auxilios básicos (tratamiento de lesiones superficiales, rasguños). Los tratamientos que se soliciten durante la 
jornada escolar requerirán una orden del médico y el consentimiento de los padres por escrito.
___ SÍ, autorizo al personal escolar capacitado a brindar tratamiento de primeros auxilios a mi hijo.

___ NO, no autorizo al personal escolar a dar tratamiento a mi hijo.

X__________________________________________________Fecha____________________ 

Los servicios de salud de la escuela de PfISD tienen protocolos firmados por los médicos que permiten el tratamiento de primeros 
auxilios por la enfermera de la escuela. El protocolo incluye varios medicamentos tópicos y orales de venta libre. Se contactará a los 
padres antes de la administración de acetaminofeno, ibuprofeno o difenhidramina a su hijo.

Por favor, apruebe o rechace el permiso para el uso LIMITADO de cada medicamento de protocolo de venta libre cuando se proporcione 
atención a su estudiante.

Medicamentos tópicos:
No
No
No

Sí
Sí
Sí

Medicamentos orales:
Sí No

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Tylenol/Acetaminofén
Motrin/Ibuprofen
Benadryl/Difenhidramina
Oragel/Anbesol/Benzocaína

Sí No 

Sábila con Lidocaina/Burn gel
Crema de hidrocortisona
Vicks VapoRub/Camphor, 
aceite de ecucalipto y mentol
Bandaid Wash/Benzalconio con 
lidocaina



Student Health and Emergency Information
THÔNG TIN Y Tế và CẤP CỨU của HỌC SINH

2021-2022

 Có  Không

Xin vui lòng liệt kê dị ứng với: thuốc, côn trùng / vết đốt, thực phẩm, thứ khác

Cháu có đựợc kê toa Epi Pen không? 

1. Nếu có, xin vui lòng mang đến trường và hoàn thành Kế Hoạch Về Dị Ứng (cần chữ ký của bác sĩ)
2. Nếu đứa trẻ bị dị ứng với thực phẩm, xin vui lòng hoàn thành Bản Câu Hỏi Về Dị Ứng và

Yêu Cầu Ăn Kiêng

 Có  Không

 ADHD  Bệnh Di Truyền  Bệnh Thận/ Bọng Đái

 Suyễn  Bệnh Tim  Nhức Nửa Đầu

 Ung Thư  Thính Lực kém/ điếc  Co Giật/ Động Kinh

 Tiểu Đường: loại I hay II  Nhập Viện  Đã Từng Giải Phẫu

 Rối Loạn Cảm Xúc  Huyết Áp Cao  Thị Lực Kém/Mất

 Bệnh Đường Tiêu
hóa

 Huyết Áp Thấp  Bệnh Khác

Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh

Student Health Information
Thưa Phụ Huynh / Người Giám Hộ: Thông tin được yêu cầu trong mẫu đơn này là 
cần thiết để duy trì hồ sơ sức khỏe chính xác của con em quý vị. Những chi tiết này 
được bảo mật và chỉ được chia sẻ với những nhân viên thiết yếu theo nguyên tắc 
HIPPA

Tên Học Sinh____________________________________________________________
Họ Tên Chữ Lót
Ngày sanh___/____/____  ID Học Sinh___________________  Lớp___________________
Phái Nam/Nữ Ngôn Ngữ Nói: Anh, Tây Ban Nha, tiếng khác___________________

Xin vui lòng giải thích những vấn đề về sức khỏe của đứa trẻ :  _________________________

_____________________________________________________________________________Dị Ứng

Thuốc

Xin vui lòng liệt kê loại thuốc mà cháu đang uống. Nếu phải dùng thuốc khi ở 
trường, xin vui lòng điền mẫu dùng thuốc của học khu.
Thuốc uống hàng ngày
__________________________________________________________________ 

Thuốc uống khi cần ________________________________________________________ 

Tên Bác Sĩ __________________________________  Số Điện Thoại _____________________

Các Chi Tiết Cần Khi Khẩn Cấp

Trong trường hợp khi bị tai nạn hoặc ốm đau bất ngờ, những chi tiết sau sẽ cần đến.

Cha mẹ / Người Giám Hộ _______________________________ Liên Hệ _______________

Số Điện Thoại Chính ________________________ Số Điện Thoại Phụ ________________

Học sinh sống với cha mẹ / người giám hộ :

Cha mẹ / Người Giám Hộ _______________________________ Liên Hệ _____________

Số Điện Thoại Chính ________________________ Số Điện Thoại Phụ ________________
Học sinh sống với cha mẹ / người giám hộ : 

 Có  Không

Tôi, người ký tên dưới đây, ủy quyền cho Khu Học Chánh Pflugerville liên hệ trực tiếp với 
những người có tên trong đơn này, và cho phép điều trị trong trường hợp khẩn cấp, nếu 
được cho là cần thiết vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ..

Trong trường hợp nghiêm trọng đến sức khoẻ, tai nạn hoặc bệnh tật, y tá của trường hoặc 
viên chức của trường có thể quyết định dùng Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp (EMS). Mọi nỗ lực liên 
hệ với phụ huynh / người giám hộ của học sinh sẽ được thực hiện. Học sinh có thể được đưa 
đến cơ sở y tế gần nhất để trị liệu trước khi cha mẹ / người giám hộ đến.

Ký tên vào biểu mẫu này, tôi hiểu rằng Pflugerville ISD không có trách nhiệm về tài chính đối 
với việc chăm sóc khẩn cấp hoặc vận chuyển học sinh nói trên và tôi ủy quyền cho một quan 
chức ISD của Pflugerville ký giấy đồng ý điều trị khẩn cấp nếu tôi không thể liên lạc được.

X_________________________________________________Date_____________________
Chữ Ký Của Cha Mẹ / Người Giám Hộ

Con Tôi Có:  Bảo Hiểm
Tư

 Medicaid  Không Bảo
Hiểm

 Khác

XIN VUI LÒNG XEM MẶT SAU ĐỂ ĐỒNG Ý VỀ TRỊ LIỆU
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TÊN HỌC SINH____________________________________ Ngày Sinh ____________________________

Phụ Huynh / Người Giám Hộ Ký Tên Ủy Nhiệm Việc Chữa Trị Tại Trường

Y tá của trường KHÔNG THỂ cung cấp bất kỳ phương pháp điều trị hoặc đánh giá nào cho con bạn mà không có sự đồng 
ý của cha mẹ. Điều này bao gồm sơ cứu cơ bản (điều trị vết thương bề ngoài, trầy xước, v.v.). Các phương pháp điều trị 
được yêu cầu thực hiện trong ngày học sẽ cần có lệnh của Bác sĩ và sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh.

___ CÓ, tôi cho phép nhân viên của trường được đào tạo điều trị sơ cứu cho con tôi.

___ KHÔNG, tôi không ủy quyền cho nhân viên của trường điều trị cho con tôi.

X__________________________________________________ Ngày ____________________ 

Các dịch vụ y tế của Học Khu PfISD có các giao thức do bác sĩ ký cho phép y tá của trường điều trị sơ cứu. Phương pháp 
điều trị bao gồm một số loại thuốc bôi và thuốc uống không cần bác sĩ kê đơn. Phụ huynh sẽ được liên hệ trước khi con 
em của quý vị được uống acetaminophen, ibuprofen hoặc diphenhydramine..

Xin vui lòng chấp thuận hoặc từ chối cho phép sử dụng GIỚI HẠN của mỗi loại thuốc theo phác đồ không cần bác sĩ kê đơn khi chăm sóc 
học sinh của bạn.

Thuốc Bôi :
Không
Không

Aloe Vera w/lidocaine or Burn gel Có 
Có 
Có Không Vicks VapoRub/Camphor, 

Eucalyptus oil and Menthol
BandAid Wash/Benzalkonium w/
Lidocaine

Thuốc uống :
Có Không Tylenol/Acetaminophen 
Có Không Motrin/Ibuprofen
Có Không Benadryl/Diphenhydramine
Có Không Oragel/Anbesol/Benzocaine

Hydrocortisone Cream

 Có            Không
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