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CCPS COVID-19 શાળાએ પરત જવાની માર્ગદર્શિકા
શાળાન ું આરોગ્ય અને સલામતી ર્વષયક ઉપાયો.
 ધ ઓસ્ટ્રેલિયન હેલ્થ પ્રોટે ક્શન કમિટીન ું (AHPPC) કહેવ ું છે કે પ્રમિ ચાર વર્ગ િીટરિાું એક થી વધારે વ્યક્ક્િ હોવી
ના જોઈએ. આબાબિનો “વેન્ય ડેન્સીટી રૂિ” એશાળાના વર્ો અથવા િો કોરીડોર િાટે યોગ્ય અથવા વ્યાવહારરક
નથી િેિજ વર્ગની પ્રવ ૃમિઓ દરમ્યાન દરે ક બાળક વચ્ચે ૧.૫ િીટરન ું અંિર રાખવ ું યોગ્ય અથવા વ્યાવહારરક
નથી. િેથી વર્ગ દીઠ ૧૦ મવદ્યાથીઓનો અર્ાઉ સ્ટ્થામિિ ગણોિર હવે શાળાઓિાું જરૂરી નથી.
 આબદિાવની િૈયારી કરવા સ્ટ્ટાફની સહાય કરવા િાટે સોમવાર, 25 મે 2020, નાું દદવસે ર્વદ્યાર્થીઓ શાળાએ
આવશે નહીં. શાળા આરદવસનો ઉિયોગ મવમવધ કાિો િાટે કરશે જેિ કે િેિની શાળાિાું આરોગ્યિક્ષી સિાહન ું
િાિન થવા બાબિની ખાિરી કરવી, શાળાની રદનચયાગ પનઃ સ્ટ્થામિિ કરવી, રીિોટ અને ફ્િેક્સીબિ િમનિંર્ના
અભ્યાસ દરમ્યાનના કાળિાું મવદ્યાથીઓના અભ્યાસની પ્રર્મિના મ ૂલ્યાુંકન િાટે એક અલિર્િ સ્ટ્થામિિ કરવો,
િેિજ એવા મવદ્યાથીઓની ઓળખ
કરવી જેિને િેિના આરોગ્ય અને સખાકારી િાટે િત્કાિ સહાયની આવશ્યકિા
હોય.
 મવધ્યાથીઓને સાિાન્ય રદનચયાગિાું પરત િાવિી વેળાએ િેિને જરૂર હોય િે સહાય કરવી, િરરક્સ્ટ્થમિન ું િાન
રાખીને હાિની િરરક્સ્ટ્થમિને અનરૂિ સકારાત્િક િારહિી આિવી, િેિજ િેિની શુંકાઓ અને િાવનાઓ વ્યક્િ
કરવા િાટે એક સરલક્ષિ વાિાવરણ ઉભ ું કરવ,ું આબધાન ું િહત્વ અિે જાણીએ છીએ.
ઓન-સાઈટ સ્ટ્કલૂ િિંર્િાું િરિ ફરિા બધા વર્ગના મવદ્યાથીઓન ું શાળાિાું આવવ ું અિેલક્ષિ છે . જો વાિીઓ કોઈ િણ
િબીબી સિાહ વર્ર બાળકોને ઘરે જ રાખવાન ું િસુંદ કરે િો આ િરરક્સ્ટ્થમિિાું શાળા દ્વારા રીિોટ મશક્ષણ પ ૂરું િાડવ ું
ૂ આમસસ્ટ્ટન્ટ મપ્રક્ન્સિાિનો સુંિકગ કરશો.
અિેલક્ષિ નથી. િિારા બાબિિાું આવ ું હોય િો કૃિા કરીને િિારા સબ-સ્ટ્કિ
ફાઉન્ડેશન-ગ્રેડ 2 એની િેકડોનાલ્ઙ
ગ્રેડ 3 થી ગ્રેડ 6 મિક સ્ટ્વીની
સખાકારી : કેરી બેટ્સ
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અન્ય આરોગ્ય અને સિાિિીના ઉિાયો
 િેદાની ઉિકરણો વાિરી શકાય. પણઉિયોર્િાું િેિા િહેિા અને િછી મવદ્યાથીઓએ સ્ટ્વચ્છિાની કાળજી િેવી
િડશે. વધારાની સ્ટ્વચ્છિાના કાયગક્રિના િાર્રૂિે રરસેસ અને િુંચ ટાઈિ િછી િેદાનો હોક્સ્ટ્િટિ ગ્રેડના
ડીસઇન્ફેક્ટન્ટ દ્વારા લછવાિાું આવશે.
 જો કોઈ ઉિકરણનો ઉિયોર્ મવદ્યાથીઓ સહીયારી રીિે કરે િો વિરાશના િહેિા અને િછી િેઓને િેિના
હાથોની સફાઈની કાળજી ચસ્ટ્િિણે િેવી િડશે.
 મવદ્યાથીઓ રરિંરકિંર્ ફાઉંટે નનો સીધી રીિે ઉિયોર્ કરી શકશે નહીં, િેથી શાળાિાું વાિરવા િાટે મવદ્યાથીઓએ
િેિની િોિાની બોટિ િાવવાની રહેશે.
 DET મવદ્યાથીઓ િાટે િોબાઈિ ફોન વાિરવા િાટેની નીમિ યથાવિ રહેશે. દરરોજ સવારે િોિાનો ફોન
ઓરફસિાું સોંિિા િહેિા મવદ્યાથીઓને િેિનો ફોન ડીસઇન્ફેક્ટન્ટ વાઈિ દ્વારા સાફ કરવા કહેવાિાું આવશે અને
શાળા શરૂ થિા િહેિા અને શાળા િછી ફોનને COVID SAFE એપસાથે શરૂ કરી શકાશે. શાળાિાું િરરક્સ્ટ્થમિન ું
યોગ્ય વ્યવસ્ટ્થાિન થત ું હોય છે , જેિાું મવદ્યાથી, સ્ટ્ટાફ અને મિાકાિીઓની હાજરીની નોંધ રાખવાિાું આવે છે જેથી
કોન્ટેક્ટ રેમસિંર્િાું સહાય થઇ શકે.

િાનમસક આરોય અને સખાકારી
જો િિને આરોગ્ય અને સખાકારી બાબિે મવશેર્ લચિંિા હોય િો આમસસ્ટ્ટન્ટ મપ્રક્ન્સિાિોને જાણ કરવી જેથી અિે કોઈ
િણ ઉિિભ્ધ સેવાઓને અને સહાયને પ્રાપ્િ કરી શકીએ.
ફાઉન્ડેશન-ગ્રેડ 2 એની િેકડોનાલ્ઙ
ગ્રેડ 3 થી ગ્રેડ 6 મિક સ્ટ્વીની
સખાકારી : કેરી બેટ્સ
સ્ટ્વચ્છિા
સ્ટ્વચ્છિા િાટે થોડી વ્યાિક અને વધારાની વ્યવસ્ટ્થા શરૂ કરવાિાું આવી છે અને િે એિ જ ચાિિી રહેશ.ે આિાું,
આખો રદવસ સિિ સફાઈ કરવાિાું આવશે જેથી વારું વાર સ્ટ્િશગ થિી સિાટીઓ દ્વારા સુંક્રિણ થવાન ું જોખિ
ઘટાડવાની ખાિરી કરી શકાય..
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ઓન
- સાઈટ હાજરી
કોરોના વાયરસના સુંક્રિણને ઘટાડવા િાટે શાળા એ િહત્વન ું િર્લ ું િઇ શકે છે કે સ્ટ્ટાફ, નાના મવદ્યાથીઓ કે િોટા
મવદ્યાથીઓિાુંથી કોઈ અસ્ટ્વસ્ટ્થ હોય િો િે ઘરિાું જ રહે એની ખાિરી કરવી.
આ વાયરસના સુંક્રિણન ું જોખિ ઘણ ું ઓછું હોય િો િણ જે સ્ટ્ટાફ કે મવદ્યાથીઓને ર્ુંિીર બીિારી થવાનો િય હોય,
િેિણે આવી વખિે િેિના ડોક્ટરની સિાહ િઈને વ્યક્ક્િર્િ રીિે ઓન- સાઈટ હાજરી આિવા બાબિે મનણગય
કરવો.
કારણ કે શાળાના વાિાવરણિાું આ વાયરસનાું સુંક્રિણન ું મખ્ય જોખિ પખ્િો વચ્ચે રહેલ ું છે , િેથી શાળાના
િેદાનિાું એટિા જ િોકો હાજર રખાશે જેઓ શાળાને આવશ્યક સેવાઓ પ ૂરી િાડિા હોય, અથવા જરૂરી સેવાઓ િાટે
અને કાિ િાટે સહાય કરિા હોય. જો વાિીઓને કોઈ િણ કારણ િાટે શાળાનો સુંિકગ કરવાની જરૂરીયાિ ઉિી થાય,
િો િેિણે શાળાની ઓફીસે કૃિા કરીને ફોન કરવો.

બધા અસ્વસ્ર્થ સ્ટાફ તર્થા ર્વદ્યાર્થીઓએ ઘરે જ રહેવ ું અર્નવાયગ છે .
જરટિ િબીબી સિસ્ટ્યા (રોર્ પ્રમિકારક શક્ક્િ ઓછી હોય િેવા મવદ્યાથીઓ સરહિ) હોય િેવા મવદ્યાથીઓના
વાિીઓએ િોિાના બાળક િાટે ઓન-સાઈટ મશક્ષણ યોગ્ય છે કે નહીં િે બાબિે મનણગય કરવા િાટે સહાયક થઇ શકે
એટિા િાટે િેિના બાળકના ડોક્ટરની સિાહ િેવી, અને આ સિાહ મવક્ટોરીઆિાું કોરોના વાયરસનાું (COVID-19)
િહાિારીની ક્સ્ટ્થમિ મજબ બદિાઈ શકે છે . આDET હેલ્થ કેર નીડ્સની નીમિ મજબ છે . આ મવસ્ટ્િારના જે િરરવારને
વધ સહાયની જરૂર હોય િેિને આ શાળા સહાય કરશે.
શાળાની અસેમ્બિી, િયગટન, મશલબર અને બીજા લબન જરૂરી િોટો િેળાવડાઓ આર્ાિી સ ૂચના સધી સ્ટ્થલર્િ રહેશે.

સ્વચ્છતા
હાથનાું સફાઈની સિિ પ્રિાવી રીિે કાળજી િઈને પ્રત્યેક વ્યક્ક્િ કોરોના વાયરસના સુંક્રિણને રોકી શકે છે અને
િોિાને સિાિિ રાખી શકે છે . ઓન-સાઈટ મશક્ષણ ફરી શરૂ થવાની વેળાએ સ્ટ્વચ્છિા િાટે િેવાિા આ મવશેર્
િર્િાું ચાલ રહેશ.ે
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 બધો સ્ટ્ટાફ અને મવદ્યાથીઓ હાથોની સ્ટ્વચ્છિા મનયમિત રીિે કરશે, ખાસ કરીને શાળાિાું આવીને, ખાધા િહેિા
અને િછી, નાક સાફ કયાગ િછી, ખાુંસિી વખિે અથવા ટોઇિેટનો વિરાશ કયાગ બાદ. જયાું જરૂર હોય ત્યાું સ્ટ્ટાફ
િાર્ગદશગન આિશે અને દે ખરે ખ કરશે.
 જયાું સાબ અને િાણી સહજિાથી ઉિિભ્ધ નથી, એવી દરે ક રૂિિાું સેનીટાઈઝર પ ૂરું િાવાિાું આવશે.
 આક્સ્ટ્થમિિાું મવદ્યાથીઓને સીધા જ રરિંરકિંર્ ફાઉંટેનોિાુંથી િાણી િીવાની અનિમિ નહીં હોય. એના બદિે, િેિણે
વિરાશ (અને ફરીથી િરવા) િાટે ઘરે થી જ બોટિ િાવવી જોઈએ.
શાળામાું આવવાનો અને જવાનો સમય.
શાળાના વાિાવરણિાું કોરોના વાયરસના (COVID-19) સુંક્રિણન ું સહથી વધ જોખિ પખ્િ વ્યક્ક્િઓ િરફથી રહેલ ું
હોય છે . િેથી શાળાના સમદાયના પખ્િ વ્યક્ક્િઓએ ખબ નજીક આવવાન ું ટાળવ ું જોઈએ, ખાસ કરીને બાળકોને
શાળાિાું છોડિા અને િરિ િઇ જિી વખિે.
 શાળાનાું સ્ટ્ટાફ અને વાિીઓએ શાળાની અંદર અથવા આજબાજિાું િેર્ા ના થઈ શારીરરક અંિર રાખવાના
મનયિન ું િાિન કરવ ું જોઈએ.
 શાળાના પ્રવેશ દ્વાર ઉપર અને શાળાની અંદર મવદ્યાથીઓ અને પખ્િ વયની વ્યક્ક્િઓ વચ્ચે ઓછાિાું ઓછો
સુંિકગ રહે િે િાટે ની વ્યવસ્ટ્થાિાું નીચેની બાબિોનો સિાવેશ કરવાિાું આવ્યો છે :
o પખ્િ વયની વ્યક્ક્િઓ વચ્ચે અંિર રાખવા િાટે શાળાના ર્ેટ િાસે વતળ
ગ ો દોરવા
o વાિીઓને શાળાિાું આવવાની અનિમિ નહીં હોય અને શાળાનો સુંિકગ ફોન દ્વારા અથવા ઈ-િેિથી જેવી
જરૂરરયાિ હોય િે પ્રિાણે કરવા િાટે કહેવાિાું આવશે.
o િહત્ત્વની મિટીંર્ો મવડીઓ કોન્ફરન્સીંર્ દ્વારા થશે
o કોઈ પણપ્રકારની ચચાગ અથવા િેટ દરમ્યાન સોશીઅિ ડીસ્ટ્ટક્ન્સિંર્ની િાર્ગદમશિકાન ું િાિન કરવ ું િડશે અને
પ્રત્યક્ષ સુંિકગ સાધી શકાશે નહીં
o જો શક્ય હોય િો િોિાના બાળકોને શાળાએ છોડવા આવવાના અને પરત લઇ જવાના સિયન ું મવિાજન
કરવાિાું આવશે, જેથી શાળાના ર્ેટ િાસે અથવા વર્ોની બહાર પખ્િ વયની વ્યક્ક્િઓની ર્દી થાય નહીં.
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