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CCPS COVID-19 පාසලට නැවත පැමිණීම සඳහාවන මාර්ග ෝපගේශය
පාසල් ගසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂක පියවර
 වර් මීටර හතරකට එක් පුේ ලගයකුට වඩා ගනොඉක්විය යුතිය යන සහ පන්ති කාමර ක්රියාකාරක වලදී සිසුන්
අතර මීටර් 1.5 ක් පවත්වා ග න යා යුතිය යන ‘ස්ථාන ඝනත්ව රීතියක්’ පන්ති කාමරවල ගහෝ ගකොරිගඩෝවල සුදුසු
ගහෝ ප්රාගයෝකක ගනොවන බව ඕස්ගේලියායාු ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ විදුහල්පති කමිටුව (ඒඑච්පීපීසී) උපගෙස් දී ඇත.
 එබැවින්, කලියාන් ස්ථාපිත කරන ලෙ පන්තියකට සිසුන් 10 ගෙගනකුගේ අුපාතය තවදුරටත් පාසල්වල අවශය
ගනොගේ.
 2020 මැයි 25 වන සඳුදා සංක්රාන්තිය සඳහා සූොන වීමට සියලුම පාසල් කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය වීම ශිෂ්යයන්
නනොසිටින දිනයනක් වනු ඇත.ගමම දිනය තුළ තම පාසගල් ගසෞඛ්ය උපගෙස් පිළිපැදීම සහතික කිරීම, පාසල් චර්යාවන්
නැවත ස්ථාපිත කිරීම, දුරස්ථ හා නමයශීලී ඉග ු කාල සීමාව තුළ සිසුන්ගේ ඉග ු ප්ර තිය තක්ගසේරු කිරීම
සඳහා ප්රගේශයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ ක්ෂණික ගසෞඛ්ය සහ සුබසාෙන අවශය සිසුන් හඳුනා ැනීම සඳහා ගමම දිනය
භාවිතා ගකගරු ඇත.
 සිසුන්ට නැවත පැමිණීමට සහාය වීම, තත්ත්වය පිළි ැනීම, සිදුගවමින් පවතින ගේ පිළිබඳව සංවර්ධනාත්මකව
සුදුසු ගතොරතුරු සැපයීම ගමන්ම සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ැටළු සහ හැඟී මතු කිරීමට ආරක්ෂිත ඉඩකඩ ලබා දීග
වැෙ ත්කම අපි අ ය කරමු.
පාසල් ස්ථානීය අධයාපනය සඳහා නැවත පැමිගණන පංති මට්ට වල සිටින සියලුම සිසුන් පාසලට පැමිණීමට
අගේක්ෂා ගකගර්. වවෙය උපගෙස් මත හැර ගමම සිසුන් නිවගසේ තබා ැනීමට ගෙමාපියන් තීරණය කරනවිට දුරස්ථ
ඉග ු ලබාදීමට පාසල් අගේක්ෂා ගනොගකගර්. එගසේ න කරුණාකර ඔගේ උප පාසල් සහකාර විදුහල්පති
අමතන්න.
ෆවුන්ගේෂන් - 2 ගරේණිය: ඈන් මැක්ගඩොනල්ේ
3 ගරේණිය සිට 6 ගරේණිය ෙක්වා: මික් ස්ගේනි
සුබසාෙන: ගකරී ගේට්ස්
ගවනත් ගසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂක පියවර
 ක්රීඩා උපකරණ භාවිතා කළ හැකිය. ගකගසේ ගවතත්, සිසුන් ඒවා භාවිතයට ගපර සහ පසු අත් ගසේදිය යුතුය.
වැඩිදියුණු කරන ලෙ පිරිසිදු කිරීග වැඩසටහගන් ගකොටසක් ගලස ගරෝහල් ගරේණිගේ විෂබීජ නාශකයක්
ගයොො කුඩා විගේක කාලය තුල සහ දිවා ආහාරගයන් පසු ක්රීඩා පිටි පිරිසිදු කරු ලැගේ.
 හුවමාරු කළ හැකි උපකරණ භාවිතා කරන්ගන් න , භාවිතයට ගපර සහ පසු ෙැඩි අත් සනීපාරක්ෂාව අු මනය
කරු ලැගේ.
 සිසුන්ට ළිංවලියාන් සෘජුවම පානීය ජලය ලබාග න පානය කිරීමට ගනොහැකි බැවින් පාසැගල් භාවිතා කිරීම සඳහා
තමන්ගේම වතුර ගබෝතලයක් රැග න ගේම අවශයගේ.
 DET සිසුන් ජං ම දුරකථන භාවිතා කිරීග ප්රතිපත්තියක් ඇත. සෑම උෙෑසනකම එම ජං ම දුරකථන කාර්යාලයට
භාර ගෙන විට විෂබීජහරණය කිරීගමන් අනතුරුව භාරගෙන ගලස සිසුන්ට ෙැු ගෙු ලැගේ. COVID SAFE ගයදුම
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පාසලට ගපර සහ පසු වහාම ක්රියාත්මක කිරීගමන් දුරකථන සක්රිය කළ හැකිය. පාසල් යු කළමනාකරණ
පරිසරයන් වන අතර ඒවාට ශිෂය, කාර්ය මණ්ඩලය සහ නරඹන්නන්ගේ පැමිණීම ඇතුළත් ගේ.
මානසික ගසෞඛ්යය සහ සුබසාෙන
ඔගේ ෙරුවාගේ මානසික ගසෞඛ්යය හා යහපැවැත්ම පිළිබඳව ඔබට විගශේෂ සැලකිල්ලක් තිගේ න අපට පවතින
ඕනෑම ගසේවාවක් සහ ආධාරකයක් ගවත ප්රගේශ විය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා කරුණාකර හැකි ඉක්මනින්
සහකාර විදුහල්පතිවරුන්ට ෙන්වන්න.
ෆවුන්ගේෂන් - 2 ගරේණිය: ඈන් මැක්ගඩොනල්ේ
3 ගරේණිය සිට 6 ගරේණිය ෙක්වා: මික් ස්ගේනි
සුබසාෙන: ගකරී ගේට්ස්
පිරිසිදු කිරීම
දීර් කරන ලෙ හා වැඩි කරන ලෙ පිරිසිදු කිරීග විධිවිධාන හඳුන්වා දී ඇති අතර එය දි ටම පවත්වා ග න යු ලැගේ
ගමය අධික ගලස ස්පර්ශය කරු ලබන ස්ථානවල ස ගප්රේෂණය වීග අවොනම අඩු කිරීම සහතික කිරීම පිණිස ෙවස
පුරා අඛ්ණ්ඩව පිරිසිදු කිරීග ක්රයාගවලියාය හා ස බන්ධ ගේ.
ස්ථානය ගවත පැමිණීම
ගකොගරොනා වයිරස් (COVID-19) ස ගප්රේෂණය වීග අවොනම අවම කිරීම සඳහා පාසල් ප්රජාවන්ට ත හැකි වැෙ ත්ම
ක්රියාමාර් ය වන්ගන්, ඕනෑම අසනීප කාර්ය මණ්ඩලයක්, ළමුන් සහ තරුණයින් නිවගසේ රැඳී සිටීම සහතික කිරීමයි.
වවරසය ස ගප්රේෂණය වීග අවොනම ඉතා අඩු වුවෙ, ෙරුණු ගරෝ ාබාධවලට ග ොදුරු වීග අවොනමක සිටින කාර්ය
මණ්ඩලය ගහෝ සිසුන් ගමම අවස්ථාගේ දී ඔවුන්ගේ වවෙය වෘත්තිකයාගේ සහාය ඇතිව ස්ථානය ගවත පැමිණීම සඳහා
ගයෝ යතාවය තක්ගසේරු කළ යුතුය.
පාසල් පරිසරය තුළ ගකොගරෝනා වයිරස් (COVID-19) ස ගප්රේෂණය වීග ප්රධාන අවොනම වැඩිහිටියන් අතර ඇති
ගහයින්, පාසල් භූමියට පැමිගණන අමුත්තන් අතයවශය පාසල් ගසේවා සහ ගමගහයු ලබා ගෙන ගහෝ සහාය ෙක්වන
අයට පමණක් සීමා ගේ. කිසිය ගහේතුවක් නිසා ගෙමාපියන්ට පාසල හා ස බන්ධ වීමට අවශය න කරුණාකර පාසල්
කාර්යාලයට කතා කරන්න.

සියලුම අසනීප කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් නිවගසේ සිටිය යුතුය.
සංකූලතා සහිත වවෙය අවශයතා ඇති සිසුන්ගේ ගෙමාපියන් / රැකබලා න්නන් (ප්රතිශක්තිකරණ අඩු අය ඇතුළුව),
ස්ථානගේ සිට අධයාපනය ලබා ැනීම සුදුසු ෙ යන්න පිළිබඳව තීරණ ැනීමට සහාය වීම සඳහා ශිෂය වවෙයවරයාග න්
උපගෙස් ලබා ත යුතු අතර, ගමම උපගෙස් තත්ත්වය වික්ගටෝරියා හි ගකොගරොනා වයිරස් (COVID-19) වසං තය අුව
ගවනස් විය හැකි බව සඳහන් ගේ. ගමය DET (DET Health Care Needs) ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ අවශයතා ප්රතිපත්තියට
අුකූල ගේ. ගමම ප්රගේශගේ අමතර අවශයතා ඇති ඕනෑම පවුලකට පාසල සහාය වු ඇත.
පාසල් එක්රැස්වී , විගනෝෙ චාරිකා, කඳවුරු සහ අතයවශය ගනොවන විශාල රැස්වී නැවත ෙැු ගෙන තුරු කල් ෙමු
ලැගේ.
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සනීපාරක්ෂාව
ඵලොයී අත් සනීපාරක්ෂාව අඛ්ණ්ඩව පවත්වා ැනීගමන් සෑම ගකගනකුටම තමන්වම ආරක්ෂා කර ත හැකි අතර
ගකොගරොනා වයිරස් (COVID-19) පැතිරීම වළක්වා ත හැකිය. ස්ථානීය ඉ ැන්වී සහ ඉග නී ගවත ආපසු යාග දී
වැඩි දියුණු කළ සනීපාරක්ෂක පියවරයන් අඛ්ණ්ඩව පවතිු ඇත.

 සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසුන් නිතිපතා අත් සනීපාරක්ෂාව අු මනය කළයුතු අතර විගශේෂගයන්
පාසලට පැමිගණන විට, කෑමට ගපර සහ පසු, නාසගයන් ගසම බැහැරකිරීම , කැස්ස, කිවිසු ගහෝ වැසිකිළිය
භාවිතා කිරීම වැනි ක්රියාවලියාගයන් පසුව අත් සනීපාරක්ෂාව අු මනය කළයුතුය. අවශය අවස්ථාවන්හිදී
කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ගමය ගමගහයවු ලැගේ ගහෝ අධීක්ෂණය කරු ලැගේ.
 සබන් හා ජලය පහසුගවන් ලබා ත ගනොහැකි අවස්ථාවල, සෑම කාමරයකම අත් සනීපාරක්ෂක විශබීජහරන ද්රවය
තිගේ.
 ගමම අවස්ථාගේදී සිසුන්ට සෘජුවම ළිං ජලය පානය කිරීමට අවසර ගනොලැගේ. ඒ ගවුවට ඔවුන් පාසැගල් භාවිතය
සඳහා (සහ නැවත පිරවීම) තමන්ගේම වතුර ගබෝතලයක් ග න ආ යුතුය.
පාසැලට පැමිණීම සහ පිටවීම
පාසල් පරිසරයට ගකොගරොනා වයිරස් (COVID-19) හඳුන්වා දීග ප්රධාන අවොනම වැඩිහිටියන්ග න් වන බැවින්,
විගශේෂගයන් පාසල් ගවත ළමුන් රැග න එනවිට හා රැග න යනවිට පාසල් ප්රජාගේ වැඩිහිටි සාමාජිකයන් අතර සමීප
ස බන්ධතාවයක් වළක්වා ත යුතුය.
 කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගෙමේපියන් පාසල තුළ ගහෝ අවට ප්රගේශවල රැස් ගනොවී ශාරීරික දුරස්ථ ක්රියාමාර්
අු මනය කළ යුතුය.
 පාසල තුළ සහ පාසල් පිවිසු ස්ථානවලදී ශාරීරික දුරස්ථභාවය හා සිසුන් හා වැඩිහිටියන්ගේ අන්තර්
ක්රියාකාරිත්වය අවම කිරීම සඳහා වන විධිවිධානයන්ට පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් ගේ:
o

වැඩිහිටියන් අතර පරතරය දිරි ැන්වීම සඳහා පාසල් ගේට්ටුව අසල ස්ථානීය සලකුණු කිරීම

o ගෙමේපියන්ට පාසල් පරිසරය තුළ සිටීමට අවසර ගනොමැති අතර අවශය පරිදි දුරකථනගයන් ගහෝ විෙුත්
තැපෑගලන් පාසල හා ස බන්ධ වන ගලස ඉල්ලා සිටිු ලැගේ.
o

අතයවශය රැස්වී වීඩිගයෝ ස මන්ත්රණ හරහා පැවැත්ගේ

o ඕනෑම අන්තර්ක්රියාකාරිත්වයක් සමාජ දුරස්ථ මාර්ග ෝපගේශය අුව විය යුතු අතර සුබපැතී ෙ ශාරීරික
ස්පර්ගයන් ගතොරව සිදුවිය යුතුය.
o

පාසල් ගේට්ටුගේ ගහෝ පන්ති කාමරවලියාන් පිටත රැස්වන වැඩිහිටියන්ගේ සංඛ්යාව අඩු කිරීමට වැඩිහිටියන්
එකතැන ගරොක්ගවමින් ළමුන් රැග න යාග සහ ඊග ගේලාවන් අවම කිරීමට ක්රියානරු ඇත.
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