"SARS-COV-2 ছড়িয়ে পরা থেয়ে প্রড়িয়রাধ এবং ড়িবারয়ির প্রয়োজিীে পদয়েপগুয় া "

Art.2- দাড়েত্বশী

ড়বষে ও িেযব ী

4. পড়রবারগুয় ায়ে দাড়েত্বশী িার সায়ে িবােিয় াগ্য ড়শোমূ ে চু ড়ির ড়বষেবস্তু গুয় ায়ে স্বাের ও সম্মায়ির সায়ে গ্রহি
েরয়ি হয়বেঃ
সংক্রময়ির সম্ভবিার থেয়ে উপড়িড়ির প্রােড়মে প যাে থে সিাি েরার এবং ড়শোেীয়দর প্রড়ি দাড়েত্বয়বায়ধর ড়বোয়শর অবদাি
রাখয়ি, ড়িেড়মি ড়শশুয়দর স্বায়িযর অবিা পড়রো েরয়ি হয়ব।

Art.4- সাধারণ ড়িেমাব ী
1. ড়শোেীয়দর স্কু য়

উপড়িড়ির পূবযশিয হ েঃ

a)শ্বাসেষ্ট বা শারীড়রে িাপমাো 37.5 ড়িড়গ্র থস ড়সোস থবড়শ িা হে গ্ি ড়িি ড়দয়ির ময়ধয;
b)গ্ি ১৪ ড়দয়ির ময়ধয পৃেে ( থোোরািয়েিা) বা ড়বড়িন্ন (ইজ ায়মিয়িা) ভায়ব োেয়ি হয়ব িা;
c) ড়দ গ্ি ১৪ ড়দয়ির ময়ধয থোি ইড়িবাচে (পয়জটিভ) থ ায়ের সংস্পয়শয িা এয়স োয়েি।

Art.5- স্কু য় প্রয়বয়শর সাধারণ পদ্ধড়ি
1. ড়দ োয়রা শারীড়রে িাপমাো 37.5 এর থবড়শ হে বা অিযয়োি সড়দয োড়শর
জিয দােী, িাহয়
স্কু ভবয়ি প্রয়বশ ড়িড়ষদ্ধ।

েিগুয় া োয়ে থ

গুয় া covid-19 এর

থসয়েয়ে অবশযই বাড়িয়ি োেয়ি হয়ব এবং ড়শশুড়বয়শষজ্ঞ, ড়চড়েৎসা পড়রয়সবা(য়গ্াোরড়দো থমড়িো) বা আঞ্চড় ে থেড় য় াি
মাধযম ে ড়ি িাম্বায়রর (য়িায়ময়রা থভরয়দ) সায়ে অবশযই থ াগ্ায় াগ্ েরয়ি হয়ব।
2. স্কু য়

প্রয়বয়শর জিয ড়িধযাড়রি মুয়খাশ (মায়স্কড়রিা ড়েরুড়জয ো) বযবহার েরয়ি হয়ব।

3. থশয়ষর ১৪ ড়দয়ির ময়ধয
প্রয়বশ ড়িড়ষদ্ধ।

ড়দ Sars-Cov-2 পড়জটিভ বা ঝু ড়েপূণয এ াোর থোি থ ায়ের সংস্পয়শয এয়সয়ছ, িাহয়

স্কু য়

4. ইড়িময়ধয Sars-Cov-2 পড়জটিভ ড়শোেীয়দর স্কু য় প্রয়বয়শর থেয়ে স্কু য় র ঠিোিাে প্রধাি ড়শেয়ের ড়িেে এেটি খায়মর
ময়ধয,আঞ্চড় ে ড়বভাগ্ েিৃ ে জাড়র েরা থমড়িয়ে সিদপে (সাটিযড় য়েে), া প্রমাি েয়র সাটিযড় য়েেটি বিয মাি আইি দ্বারা
প্রড়িড়িি, আইি অিুসায়র থিড়িবাচে (য়িগ্াটিভ)।
প্রাপ্ত িড়েপে(িকুয়মন্ট) গুয় া আইয়ির সায়ে সম্মড়িক্রয়ম থগ্াপিীেিা রো েয়র হয়ব।
8. ইহা ড়শোেীয়দর পড়রবায়রর জিয বাধযিামূ ে,

• স্কু য় র অড় য়স ইয়মই বা থেয় য় ায়ির মাধযয়ম স্কু য়
ড়বষেগুয় া এিায়িা াে।
•

প্রয়বয়শর থেয়ে আগ্াম থ াগ্ায় াগ্ েরুণ,

ায়ি অপ্রয়োজিীে

োসম্ভব বযবহার েরুণ দূরবিী থ াগ্ায় াগ্ মাধযম (য়েড় য় াি, ইয়মই , PEC, ইিযাড়দ)।

• বাচ্চায়দর Sars-Cov-2 পড়জটিভ ড়িরীেণ েরা ড়রয়পােয, প্রধাি ড়শেে বা ড়শো অড় য়সর ড়িেে প্রদাি েরয়ি হয়ব,
িািীে প্রড়িয়রাধ ড়বভায়গ্র দ্বারা পড়রচাড় ি ও সম্ভাবয অিযািয থেে সিাি েরা।

া

Art.6- স্কু ,ড়শোেী এবং পড়রবায়রর ভু ড়মোেঃ
2. স্কু য় ইিিায়রি োয়মযাড়মোর রয়েয়ছ এবং থ
পড়রমাপ েরয়ি বযবহার েরা হে।

থোিও সময়ে সয়েহজিে পড়রড়িড়িয়ি ও পড়রেড়িিভায়ব শারীড়রে িাপমাো

5. ২০২০/২০২১ পুয়রা ড়শোবছয়র ড়শেেয়দর সায়ে অড়ভভাবেয়দর পৃেে ও সড়ম্মড় ি সভা(ড়মটিং) িড়গ্ি েরা হয়েয়ছ।ড়বয়শষ
েয়র প্রধাি ড়শেে বা সংড়িষ্ট ড়শেয়ের অিুয়রায়ধ জরুরী ও গুরুির ড়বষে ছািা।
অি াইি থরড়জস্টায়রর মাধযয়ম অড়ভভাবেয়দর অিুয়রায়ধ, ড়শেে এবং অড়ভভাবেয়দর ময়ধয িেয সভা এবং ড়ভড়িও েি ায়রন্স
অিুড়িি হয়ব।
6. পড়রবায়রর সদসযয়দর স্কু
থিই।

চ াো ীি সময়ে, ড়শোেীয়দর োয়ছ খাবার, স্কু

স্কু ভবয়ি প্রয়বয়শর বযাপায়র অবশযই স্কু েমীয়দর অিুয়রায়ধ বা স্কু
মাধযয়ম ড়িধযাড়রি হয়ব;

Art.7- ড়শোমূ ে ো যক্রম চ াো ীি সময়ে স্কু

সামগ্রী ও অিয ড়েছু থপ ৌঁয়ছ থদওোর অিুমড়ি

অড় য়স থেড় য় াি বা ইয়মই

এ থ াগ্ায় াগ্ েরার

ভবিয়ে ড়বড়ভন্ন ভায়গ্ ভাগ্ েরা হে।

1. স্কু ভবয়ি প্রয়বশ ও বাড়হর হওোর ড়বড়ভন্ন পে রয়েয়ছ, া ো েভায়ব আিাআড়ি ও
থেণী েয়ের ড়শোেীয়দর স্কু শুরুয়ি এবং থশয়ষ প্রয়বশ ও বাড়হর হয়ি সহজ হে।

ম্বা ড়ম্ব, ার মাধযয়ম ড়িজ ড়িজ

4. ড়বরড়ির সমে ড়শোেীয়দর ড়িজ থেণী েয়ের ড়িজ িায়ি মুয়খাশ পয়র বয়স োেয়ি হয়ব।
অেবা শারীড়রে দূরত্ব বজাে থরয়খ ড়শেেয়দর িত্ত্বাবধায়ি িেি সম্ভব স্কু য় র বারাে/ হ / ড়িড়দয ষ্ট ড়েছু িায়ি োেয়ি
পারয়ব। খাওো বা পাি েরার জিয প্রয়োজিীে সময়ে মুয়খাশ থখা ার অিুমড়ি রয়েয়ছ।

Art.8- ড়শোেীয়দর প্রয়বশ ও ছু টির সময়ের ো যক্রম গুয় া
1.ড়েন্ডারগ্ায়েযি(আড়জয় া), প্রােড়মে ও মাধযড়মে স্কু য় র ড়শোেীয়দর অড়ভভাবয়েরা ড়ভি এিায়ি এবং সাড়রবদ্ধভায়ব শারীড়রে
দূরত্ব বজাে থরয়খ সম্মড়িক্রয়ম প্রয়বশ ও বাড়হর হয়ি সহােিা েরয়ব।
েয রাখয়ি হয়ব বাচ্চায়দর স্কু য়
দূরত্ব বজাে থরয়খয়ছ।

প্রয়বয়শর সমে এবং ছু টির সমে মুয়খাশ (মায়স্কড়রি) ঠিেমি পয়রয়ছ এবং উপড়িিয়দর ময়ধয

ড়বয়শষ েয়র মাধযড়মে ড়বদযা য়ের ড়শোেীয়দর অড়ভভাবেয়দর দাড়েত্ব, স্কু য় র ড়শেেয়দর দ্বারা পড়রচাড় ি প্রড়িরোমূ ে এবং
দূরত্ব বজাে রাখার ড়িেমগুয় া মািয়ি সংয়বদিশী েরা।
অড়ভভাবেয়দর েয রাখয়ি হয়ব, গ্িপড়রবহয়ির
সমে অয়পো েরয়ি িা হে এবং ড়ভি এিায়িা

ািাোয়ির সমেয়ে িু িামূ েভায়ব হ্রাস েরয়ি,
াে।

ায়ি স্কু

প্রাঙ্গয়ণ থবড়শ

2. অড়ভভাবেয়দর অবশযই স্কু ভবয়ি প্রয়বয়শর ড়িধযাড়রি সময়ে,ড়িধযাড়রি থেণী েয়ে, শারীড়রে দূরত্ব বজাে থরয়খ দ্রুি এবং
সুশৃঙ্খ ভায়ব ড়শোেীয়দর থপ ৌঁয়ছ ড়দয়ি হয়ব। স্কু ভবয়ির বাড়হয়র থবড়শেণ োোর অিুমড়ি থিই। ড়দ থোি ড়শোেীরা থদরী
েয়র আয়স বা প্রয়বয়শর সমে পড়রবিয ি েয়র, িাহয় িায়দর প্রধাি প্রয়বশদ্বার ড়দয়ে প্রয়বশ েরয়ি হয়ব এবং সরাসড়র থেণী
েয়ে থ য়ি হয়ব।
3. ড়শোেীয়দর খি থেণী েয়ে থপ ৌঁয়ছ থদো হয়ব, িখি িায়দর মুয়খাশটি িা খুয় ,সরাসড়র বযায়ঞ্চ থ য়ে বসয়ি হয়ব। প্রয়বশ
এবং ছু টি পড়রচা িার সমে বারাো এবং থেণী েয়ের বাড়হয়র বা অিযািয থোয়িা িায়ি দাৌঁিায়িা ড়িয়ষধ। থেণী েয়ে থপ ৌঁয়ছ
থগ্য় আসি থছয়ি উঠা ায়ব িা।

Art.9- প্রড়িবাদমূ ে ো যে াপ পড়রচা িার ড়বষয়ে প্রড়িয়রাধ বযবিা
1.প্রড়িবাদমূ ে ড়ক্রোে াপ পড়রচা িার সমে, ছাে- ছােীয়দর থেণীেে, পরীোগ্ার ও অিযািয জােগ্াে েমপয়ে ১ ড়মোর
এবং শারীড়রে পড়রচ যায়েয়ে (ড়জম) ২ ড়মোয়রর ময়ধয শারীড়রে দূরত্ব বজাে রাখয়ি হয়ব। ছাে-ছােীয়দর ও
ড়শেেয়দর ময়ধয েমপয়ে ২ ড়মোর দূরত্ব বজাে রােয়ি হয়ব।
4. থেণীেয়ে এবং পরীোগ্ায়রর ড়ক্রোে াপ চ াো ীি সমে, ড়শেেয়দর উপড়িড়িয়ি েমপয়ে ১ ড়মোর শারীড়রে দূরত্ব বজাে
রাখয়ি পায়র এবং িায়দর জােগ্াে োো অবিাে মুয়খাশটি সড়রয়ে থ য়ি পায়র। িারা শারীড়রে পড়রচ যায়েয়ে(ড়জম)
ড়ক্রোে ায়পর সমে মুয়খাশ সড়রয়ে থ য়ি পায়র, া থেব ড়শেেয়দর উপড়িড়িয়ি চা ায়িা ায়ব।

Art.10 – েেয় ে বযবহায়রর ড়িেমাব ী
1. েেয় য়ে অবশযই মুয়খাশ পয়র সুশৃঙ্খ
সাবাি ও পাড়ি ড়দয়ে হাি ধুয়ি হয়ব।

এবং দূরত্ব বজাে থরয়খ সাড়রবদ্ধভায়ব থ য়ি হয়ব। েেয় য়ে

াওোর আয়গ্ অবশযই

2. েেয় য়ে বযবহার েরার পয়র অবশযই েেয় ে পড়রস্কার ও পড়রছন্ন রাখয়ি হয়ব।প্রয়বয়শর আয়গ্ জীবাণুমুিোরী
(সযাড়িোইড়জং) থজ ড়দয়ে হাড়িগুয় ায়ে জীবাণুমুি েয়র, সাবাি ও পাড়ি ড়দয়ে আবার হাি ধুয়ি হয়ব।

Art.12- বযড়িগ্ি স্বািযড়বড়ধ সিেয িা
2. েেয় য়ে হাি থধাোর জিয সাবাি সরবরাহোরী গুয় া ো ে ভায়ব রাখা আয়ছ, এছািাও জীবাণুমুিোরী(সযাড়িোইড়জং)
থজ সরবরাহীোরী প্রড়িটি থেণী েয়ের প্রয়বশদ্বায়র প্রধাি প্রধাি েয়ে এবং প্রয়বশ ও বাড়হর হওোর পয়ের ড়িেয়ে রয়েয়ছ।
3.ড়শোেীয়দর জীবাণুমুি েরা থছাে থবাি

এবং টিযসু ড়িজস্ব ভায়ব বযবহার েরার জিয আিয়ি হয়ব।

4. ড়শোেীয়দর স্কু চ াো ীি সময়ে ড়শোর উপাদাি (বই,ে ম,য়পড়ন্স , অংেি সরঞ্জাম) বা অিযািয বযাড়িগ্ি
ড়জড়িস(য়খ িা,অেয, ববদুযড়িে ন্ত্র ,য়পাশায়ের ড়জড়িসপে) ড়বড়িমে েরার অিুমড়ি িাই।

Art.14- স্কু

প্রড়িিায়ির ময়ধয

েণীে বযড়িয়দর পড়রচা িা

1.স্কু য়
ড়দ থোিও ড়শোেীর জ্বর বা অিযািয উপসগ্য থদখা থদে, া Covid-19 এর
অড়ব য়ম্ব জরুরী অবিার জিয ড়চড়িি জােগ্াে সায়ে সায়ে সড়রয়ে থিো হয়ব।

েণগুয় া ড়বদযমাি রয়েয়ছ, িায়ে

২.স্কু েিৃয পে ে েরয়বি অড়ভভাবেয়দর বা ড় ড়ি অড়ভভাবে দ্বারা ড়ি ুি ও ার িেযাব ী স্কু েিৃ পেয়ে থদো আয়ছ,
িারা থেউ এেজি স্কু য়
ায়বি(অড়ভভাবেয়দর স্কু য় র সংবাদ পাওোর সায়ে সায়ে থ াগ্ায় াগ্ েরা অিযন্ত গুরুত্বপূণয)।
এছািাও, স্কু েিৃয পে ড়বভাগ্ীে বা আঞ্চড় ে স্বািয আড়ধদপ্তর বা স্বািয মন্ত্রণা ে দ্বারা পড়রচাড় ি Covid-19 এর জিয
জরুরী িম্বর গুয় ায়ি জািায়ব।

15. থরাগ্প্রড়িয়রাধ েমিা েম বা ড়বয়শষ থরাগ্াক্রান্ত ড়শোেীয়দর পড়রচা িা
4.য়রাগ্প্রড়িয়রাধ েমিা েম বা ড়বয়শষ থরাগ্াক্রান্ত ড়শোেীয়দর দ্বারা িায়দর থবাঝায়িা হয়েয়ছ, ায়দর Covid-19 সংক্রময়ণর
সম্ভবযির ঝুৌঁ ড়ে রয়েয়ছ। ড়শোেীয়দর ড়িড়দয ষ্ট পড়রড়িড়ির ড়বয়শষ থরাগ্াক্রায়ন্তর িািীে প্রড়িয়রাধ ড়বভাগ্ দ্বারা ড়শশু
ড়বয়শষজ্ঞ/পাড়রবাড়রে ড়চড়েৎসে েিৃয ে সিািেরয়ণর মূ যােি েরা হয়ব, পড়রবারয়ে বাধযিামূ েভায়ব শিয গুয় া স্কু
েিৃয পয়ের ড়িেে ড় ড়খি ও িেযািুসায়র জমা ড়দয়ি হয়ব।

