Principal:
Assistant Principal:
Assistant Principal:
Assistant Principal:
Business Manager:

Nicky Walker
Anne McDonald
Kerry Bates
Mick Sweeney
Nicholas Macura

19.5.2020
CCPS COVID-19 शाळे त परततानाची मार्गदशगकतत्वे
शाळे ची आरोग्य आणि सुरक्षा ववषयक उपाययोजना
 द ऑस्ट्रे लियन हे ल्थ प्रोटे क्शन प्रप्रन्सिपि कलिटी (AHPPC) चे म्हणणे आहे की, प्रती चार वर्गलिटरिध्ये एक पेक्षा
जास्ट्त व्यक्ती अिू नयेत याबद्दिचा ‘व्हे सयू डेन्सिटी रूि’ हा शाळे तीि वर्ग ककिंवा कोररडॉरिाठी योग्य ककिंवा

व्यावहाररक नाही तिेच वर्ाांतीि कािकाजात प्रत्येक प्रवद्यार्थयागिध्ये 1.5 िीटर अिंतर राखणे हे दे खीि योग्य वा
व्यावहाररक नाही. त्यािळ
ु े , आता प्रत्येक वर्ागत 10 प्रवद्याथी या स्ट्थाप्रपत र्ण
ु ोत्तराची आता गरज
 या बदिािाठी तयारी करण्यात शाळे च्या किगचार्यािंना मदत

राहहिेिी नाही.

करण्यािाठी सोमवार, 25 मे 2020 ह्या ददवशी

ववद्यार्थी शाळे त नसतील. शाळा या हदविाचा उपयोर् प्रवप्रवध कािािंिाठी करतीि, उदा. त्यािंच्या शाळे त आरोग्य
िल्ल्याचे पािन होत अिल्याची दक्षता घेणे, शाळे चा हदनक्रि पुसहा आखणे, ररिोट आणण फ्िेन्क्िबि

अभ्यािादरम्यानच्या किावधीत प्रवद्यार्थयाांच्या अभ्यािातीि प्रर्तीचे िूल्यािंकन करण्यािाठी एक उपार्ि

स्ट्थाप्रपत करणे, आणण अिे प्रवद्याथी ओळखणे, जयािंना त्यािंचे आरोग्य आणण हहत यािाठी तत्काळ िदतीची गरज
अिेि.
 प्रवद्यार्थयाांना िािासय हदनचयेत परत

आणताना त्यािंना अपेक्षक्षत अििेिी मदत

करणे, पररन्स्ट्थतीचे भान ठे वून

िद्य पररन्स्ट्थतीप्रवषयी त्यािंना अनुरूप अशी िकारात्िक िाहीती दे णे तिेच त्यािंना त्यािंच्या शिंका आणण भावना
व्यक्त करण्यािाठी एका िुरक्षक्षत वातावरणाची ननलिगती करणे याचे िहत्त्व आम्ही जाणतो.

ऑन-िाइट स्ट्कूलििंर्च्या पातळीवरीि िवग प्रवद्यार्थयाांनी शाळे त येणे अपेक्षक्षत आहे . कोणत्याही वैद्यकीय िल्ल्याचा
आधार निताना जर पािकािंनी आपल्या पाल्यािंना घरीच ठे वण्याचे पििंत केिे अिेि, तर अशा पररन्स्ट्थतीत त्या

प्रवद्यार्थयाांना ररिोट लशक्षण दे णे हे शाळे कडून अपेक्षक्षत नाही. जर तुिच्या बाबतीत अिे अिेि, तर कृपया ति
ु च्या िबस्ट्कूि अलिस्ट्टिं ट प्रप्रन्सिपिशी ििंपकग िाधा.
फाऊिंडेशन – ग्रेड 2: अॅनी िॅकडोनाल्ड
ग्रेड 3 ते ग्रेड 6 लिक स्ट्वीनी
कल्याण: केरी बेट्ि
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आरोग्य व िुरक्षा उपाय

 िैदानी उपकरणे वापरता येऊ शकतात. परिं त,ु वापराच्या आधी आणण निंतर प्रवद्यार्थयाांना हातािंच्या स्ट्वच्छतेची

काळजी घ्यावी िार्ेि. अनतररक्त स्ट्वच्छता कायगक्रिाचा एक भार् म्हणन
ू ररिेि आणण ििंचटाइि निंतर िैदाने
हॉन्स्ट्पटि ग्रेडच्या डडिइसफेक्टिं टद्वारे पि
ु ण्यात येतीि.

 जर एखादे उपकरण

एकापेक्षा जास्ट्त प्रवद्याथी हाताळत अितीि, तर वापराच्या आधी व निंतर त्यािंना हातािंच्या

स्ट्वच्छतेची काटे कोर काळजी घ्यावी िार्ेि.
 प्रवद्याथी थेट डरिंककिंर् फाऊिंटे निधन
ू पाणी प्रपऊ शकणार नाहीत, म्हणन
ू शाळे तीि वापरािाठी प्रवद्यार्थयाांना स्ट्वतःची
पाण्याची बाटिी आणावी िार्ेि.

 DET प्रवद्यार्थयाांनी िोबाइि फोन वापरण्याबद्दिचे धोरण यथावत राहीि. दररोज िकाळी आपिा फोन ऑकफििध्ये
िुपूतग करताना प्रवद्यार्थयाांना डडिइसफेक्टिं ट फडक्याने फोन स्ट्वच्छ करण्याि िािंर्ण्यात येईि. शाळा िुरू होण्याच्या
अर्ोदर आणण निंतर फोन COVID SAFE अॅपिह फोन िुरू करता येऊ शकेि. शाळािंिध्ये पररन्स्ट्थतीचे योग्य

व्यवस्ट्थापन होत अिते, जयात प्रवद्याथी, किगचारी आणण भेटीि आिेल्या पाहुण्यािंच्या हाजरीची नोंध अिते,
जयािुळे कॉसटॅ क्ट रे लििंर्िा मदत

होऊ शकते.

िानलिक आरोग्य आणण कल्याण
जर तुम्हािा तुिच्या पाल्याच्या िानलिक आरोग्य व कल्याणाबाबत काही प्रवशेष काळजी अिल्याि िवकरात िवकर
अलिस्ट्टिं ट प्रप्रन्सिपि यािंना िूचचत करा, जेणे करून आम्हािा एखादी उपिब्ध िेवा आणण िदत लिळवता येऊ शकेि.
फाऊिंडेशन – ग्रेड 2: अॅनी िॅकडोनाल्ड
ग्रेड 3 ते ग्रेड 6 लिक स्ट्वीनी
कल्याण: केरी बेट्ि
स्ट्वच्छता

स्ट्वच्छतेच्या काही व्यापक आणण वाढीव व्यवस्ट्था िरू
ु करण्यात आिेल्या अिन
ू त्या चािू ठे वण्यात येतीि. यािध्ये,

ििंपण
या िपाटीवरून ििंक्रिण होण्याचा धोका
ू ग हदवि ितत िफाई करण्यात येईि, जयािळ
ु े वारिं वार स्ट्पशग होत अिणार्
किी होईि.

ऑन-साइट हाजरी
कोरोना व्हायरि (COVID-19) च्या ििंक्रिणाचा धोका किी करण्यािाठी शाळािंद्वारे उचिण्यात येणारे एक अत्यिंत
िहत्त्वाचे पाऊि म्हणजे किगचारी, िहान व िोठे प्रवद्याथी आजारी अिल्याि ते घरीच राहतीि हे िनु नन्चचत करणे.
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या व्हायरिच्या ििंक्रिणाचा धोका खप
ू किी अििा तरी, जया किगचार्यािंना ककिंवा प्रवद्यार्थयाांना र्िंभीर आजार होण्याचा
धोका अिेि, त्यािंनी व्यन्क्तशः त्यािंच्या डॉक्टरचा िल्िा घेऊन शाळे त हजर राहण्याबाबत ननणगय घ्यावा.

शाळे च्या वातावरणात कोरोना व्हायरि (COVID-19) च्या ििंक्रिणाचा िख्
ु य धोका प्रौढािंिध्ये आहे , त्यािळ
ु े शाळे च्या
आवारात फक्त तेवढे च िोक येतीि, जे शाळे िा आवचयक िेवा प्रदान करणारे , काि करणारे ककिंवा त्यािाठी िदत

करणारे अितीि. पािकािंना काही कारणाने शाळे शी ििंपकग िाधायचा अिल्याि, त्यािंनी कृपया शाळे च्या कायागियात
फोन करावा.

सवग आजारी ववद्यार्थी आणि कमगचारी याांनी घरीच राहिे अननवायग आहे .
जहटि वैद्यकीय ििस्ट्या (रोर्प्रनतकार प्रणािी बाचधत अिणार्या प्रवद्यार्थयाांिह) अिणार्या प्रवद्यार्थयाांच्या पािकािंनी
/ पािनकत्याांनी, आपल्या पाल्यािाठी ऑन-िाइट लशक्षण योग्य आहे का याबाबत ननणगय घेण्याि िदत व्हावी म्हणून

आपल्या िुिाच्या डॉक्टरचा िल्िा घ्यावा. न्व्हक्टोररयातीि कोरोना व्हायरि (COVID-19) या जार्नतक िहािारीच्या
न्स्ट्थतीनुिार हा िल्िा बदिू शकतो. हे DET हे ल्थ केअर नीड्िच्या धोरणानुिार आहे . याबाबत एखाद्या कुटुिंबािा
अनतररक्त िदतीची र्रज अिल्याि शाळा ती िदत करे ि.

अिेम्ब्िी, िहिी, लशबबरे आणण िोठा जिाव होण्यािाठी कारणीभत
ू ठरणार्या इतर
िच
ू नेपयांत स्ट्थचर्त करण्यात येत आहे त.

अनावचयक र्ोष्टी पढ
ु ीि

स्वच्छता
हातािंच्या स्ट्वच्छतेची ितत प्रभावीररत्या काळजी घेऊन प्रत्येक जण कोरोना व्हायरि (COVID-19) चे ििंक्रिण रोखू

शकतो आणण स्ट्वतःिा िरु क्षक्षत ठे वू शकतो. स्ट्वच्छतेचे हे प्रवशेष उपाय ऑन-िाइट लशक्षण पस
ु हा िरू
ु होण्याच्या काळात
चािू राहतीि.

 िवग किगचारी व प्रवद्याथी हातािंच्या स्ट्वच्छतेची ननयलित काळजी घेतीि, प्रवशेषतः शाळे त आल्यावर, खाण्याच्या

िं रताना, खोकिा ककिंवा लशक
िं येत अिताना ककिंवा शौचाियाचा वापर केल्यानिंतर. जेथे
अर्ोदर आणण निंतर, नाक लशक
गरज

अिेि, तेथे या बाबतीत किगचारी दे खरे ख आणण िार्गदशगन करतीि.

 जेथे िाबण आणण पाणी सहज उपिब्ध निेि, अशा प्रत्येक खोिीत हँ ड िॅननटायिर पुरवण्यात येईि.
 िध्याच्या पररन्स्ट्थतीत प्रवद्यार्थयाांना थेट डरिंककिंर् फाऊिंटे निधन
ू पाणी प्रपण्याची अनुिती अिणार नाही. त्या ऐवजी,
त्यािंनी आपल्या वापरािाठी स्ट्वतःची पाण्याची बाटिी घरून आणावी (जी शाळे त पुसहा भरता येऊ शकेि).
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शाळे त येण्याची आणि जाण्याची वेळ
शाळे च्या वातावरणात कोरोना व्हायरि (COVID-19) चे ििंक्रिण होण्याचा िवागत िोठा धोका हा प्रौढािंकडून आहे .

त्यािुळे, शाळे तीि प्रौढािंनी एकत्र होण्याचे प्रििंर् टाळिे पाहहजेत, प्रवशेषतः िुिािंना शाळे त िोडण्याच्या व शाळे तून घेऊन
जाण्याच्या वेळी.

 शाळे चे किगचारी आणण पािक यािंनी शाळे च्या आत ककिंवा आजूबाजूिा एकत्र न होता कफन्जकि डडस्ट्टन्सििंर्चे ननयि
पाळिे पाहहजेत.

 कफन्जकि डडस्ट्टन्सििंर् आणण शाळे च्या प्रवेश द्वाराशी आणण शाळे च्या आत प्रवद्याथी आणण प्रौढ यािंचा किीत किी
ििंपकग यावा यािाठीच्या व्यवस्ट्थेत खािीि र्ोष्टीिंचा ििावेश आहे :
o प्रौढािंिध्ये अिंतर कायि रखण्यािाठी शाळे च्या र्ेटजवळ वतळ
ुग े काढणे
o पािकािंना शाळे त येण्याची अनुिती अिणार नाही व त्यािंना फोन ककिंवा ईिेिच्या िाध्यिातून शाळे शी ििंपकग
िाधण्याि िािंर्ण्यात येईि.

o िहत्त्वाच्या िीहटिंग्ज न्व्हडडओ कॉसफरन्सििंर्द्वारे होतीि
o कोणत्याही स्ट्वरुपाच्या चचाग ककिंवा भेटीर्ाठी दरम्यान िोशि डडस्ट्टन्सििंर्च्या ननदे शािंचे पािन करण्यात येईि
आणण प्रत्यक्ष ििंपकग येणार नाही.
o गरज

भािल्याि आपल्या पाल्यािा शाळे त पोहोचवण्याच्या व घ्यायिा जाण्याच्या वेळा प्रवभार्ून दे ण्यात

येतीि, जेणे करून शाळे च्या र्ेटपाशी ककिंवा वर्ाांच्या बाहे र प्रौढािंची र्दी होणार नाही
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