बस्नका लागि मास्क लिाउने/खेल्नका लागि परीक्षण िने (मास्क टु
स्टे /टे स्ट टु प्ले) विकल्प

विद्यालय िातािरणमा हुँदा कोभिि-19 को सम्पककमा आएका विद्यार्थीहरूलाई घरमा क्िारे न्टाइनमा राख्नाले पररणाम स्िरुप

विद्यालयमा अध्ययन गनक पाउने अिसरमा अनपेक्षित कमी आएको छ र आमाबिा, विद्यालय र स्र्थानीय स्िास््य वििागहरू
(local health departments, LHDs) का लागग बढी तनाि हन सक्छ। सरक्षित विद्यालय िातािरण सननश्चित गनकका लागग

खोप लगाउन र मास्कको प्रयोग गनक महत्तत्तिपूणक िएकाले, हामी विद्यालयमा हने अध्ययनको समर्थकन गनक र तनाि कम गनकका
लागग विद्यालय िातािरणमा हुँदा कोभिि-19 को सम्पककमा आएर घरमा क्िारे न्टाइनमा बभसरहे का विद्यार्थीहरू र विद्यालय
कमकिारीलाई विद्यालय-भित्रको विकल्प प्रस्ताि गछौं।

यो भसफाररस राश्रिय अनििको प्रगनतशील ननकाय, Warren County pilot र अन्य LHDS द्िारा साझा गररएको
अनििद्िारा सूगित गररएको छ जसले विद्यालय सेटटङभित्र कोभिि-19 पोश्जटटि व्यश्क्तसुँग प्रत्तयि सम्पककमा आएर पोजेटटि
केसहरूमा रूपान्तर िएका व्यश्क्तहरूको न्यून सङ्खख्या सङ्खकेत गछक । यो जानकारी र Warren County pilot को सफलतामा
आधाररत रहे र, हामी विद्यालय सेटटङमा हुँदा कोभिि-19 को सम्पककमा आएका K-12 विद्यार्थीहरू र कमकिारीलाई ननम्न
कराहरू भसफाररस गछौं।

कृपया ननम्न कुराहरू ध्यानमा राख्नुहोस ्: मास्क टु स्टे /टे स्ट टु प्ले काययक्रममा सहभािी हुने योग्यता विद्यालय सेटटङ िा
विद्यालयसँि सम्बन्धित क्रक्रयाकलापहरूमा हुने अनािरणमा ननभयर हुधछ। यो घरायसी अनािरण िा विद्यालय सेटटङ िा
विद्यालयसँि सम्बन्धित क्रक्रयाकलापहरूभधदा बाटहर हुनेअनािरणहरूमा लािू हुँदैन।
बस्नका लागि मास्क लिाउनुहोस ्
खोप िा मास्क लगाएको िा नलगाएको िएपनन, प्रत्तयि सम्पककहरूले ननम्न कराहरू गछक न ् िने उनीहरू किाकोठाको
िातािरणमा रहन सक्छन ्:





अनािरणको अश्न्तम भमनतपनछ 10 टदनसम्म मास्क लगाउने।
कोभिि-19 का लिणहरूका लागग स्ियं-ननरीिण गने िा आमाबिाद्बारा ननरीिण गने।
कोभिि-19 सुँग सम्बश्न्धत लिणहरूको अनिि गनक सरु िएमा (गम्िीरताको स्तर जे-जस्तो
िएपनन), अलग बस्ने र परीिण गराउने।

कोभिि-19 का प्रत्तयि सम्पककहरू िनेको पोश्जटटि केसको माध्यमद्िारा प्रत्तयि रूपमा कोभिि-19 को सम्पककमा आएको पटहिान
गररएका व्यश्क्तहरू हन ्। याद राख्नहोस ्, कोभिि-19 चिासप्रचिाससम्बन्धी िाइरस हो र यो फैलनका लागग शारीररक सम्पकक

आिचयक हुँदैन। यो हाश्छछउुँ गदाक, खोक्दा, कराकानी गदाक र सास फेदाक सछक । यी कारकहरू अनािरण र प्रत्तयि सम्पककहरूको स्तर
ननधाकरण गदाक वििार गररनपछक । दरू ी कायम राख्ने उत्तकृरट अभ्यास िनेको मास्क लगाएको सबैजनासुँग 3 फफट, कनै व्यश्क्तले
मास्क लगाएको छै न िने, 6 फफट।
अनािरणको 5 टदनपनछ परीिण गनक भसफाररस गररन्छ।
आमाबिा र विद्यार्थीहरू लिण ननरीिण गनकका लागग श्जम्मेिार हनहन्छ; यद्यवप, नसक/विद्यालय कमकिारीले लिणहरू
दे खाइरहे को बछिा दे ख्नियो िने, उहाुँहरूले सोही अनसार कायकिाही गनप
क छक ।

डिसेम्बर 30, 2021

हामीले केही विद्यार्थीहरू उहाुँहरूको गिफकत्तसा प्रदायकद्िारा पटहिान गररएको गिफकत्तसा अिस्र्था िा विकासात्तमक असिमता िएको
कारणले मास्क लगाउन असिम िएको करा पटहिान गछौँ। यस्तो अिस्र्थामा, हामी यी विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय सेटटङमा

बस्नका लागग अनमनत टदने सरक्षित तररका छ िा छै न िनी ननधाकरण गनक LHD र विद्यालयहरूलाई एकसार्थ कायक गनक भसफाररस
गछौँ। यो ननधाकरण गदाक, जोखखमको स्तर र अन्य विद्यार्थीहरूको स्िास््य र सरिालाई ध्यानमा राख्नपछक ।

मास्क नलिाएको विद्यार्थी कक्षाकोठा सेटटङमा सुरक्षक्षत रूपमा बस्न सक्नुहुधछ िा सक्नुहुधन भनी मूल्याङ्कन िनय, ननम्न कुराहरू
ध्यानमा राख्नुहोस ्:


विद्यालयको मास्क लगाउने नीनत।
o
o



सिकव्यापी मास्क लगाउने नीनतहरूले फैलने जोखखम घटाउुँ छन ्।

जनत धेरै विद्यार्थीहरूले मास्कहरू लगाउनहन्छ, त्तयनतनै कम िाइरस फैलन सक्छ। यसले जोखखम घटाउुँ छ।

विद्यालयको परीिण गराउने नीनत।
o
o

परीिण िनेको विद्यालयहरूले कायाकन्ियन गनक छनोट गने अको रणनीनत हो।

विद्यालयले जनत धरै परीिण गछक , त्तयनत नै अन्य व्यश्क्तहरूलाई संक्रमण हने जोखखम घटाउन पोश्जटटि
केसहरू पटहिान र अलग गने मौका धेरै हन्छ।

o

डिश्स्िक्टहरूले मास्क नलगाएको विद्यार्थीलाई किाकोठा सेटटङमा बस्न अनमनत टदने योजना बनाउुँ दै छ िने,
विद्यार्थीलाई दै ननक रूपमा परीिण गनप
क छक ।



विद्यालयको सामाश्जक दरू ी कायम राख्ने रणनीनत।
o

अनाित
ृ र मास्कविना प्रत्तयि सम्पककमा आएका व्यश्क्तको िररपरर 6 फफट िा सोिन्दा बढी दरू ी कायम
राख्नाले जोखखम घटाउुँ छ।



अल्पीकरण रणनीनत/व्यिहारहरू पालना गने विद्यार्थीको िमता।
o
o
o



उगित हातको सरसफाइ।

उगित तररकाले खोक्ने बानी।

व्यश्क्तगत दरू ी कायम राख्ने।

सामदानयक फैलने दरहरू।
o
o

सामदानयक फैलने दरहरूलाई ध्यानमा राख्नपछक ।

समदायहरूमा उछि फैलने दरहरूको स्तरले विद्यालय िातािरणभित्र फैलने बढ्दो जोखखम भसजकना गछक र
प्रकोपहरूका लागग उत्तकृरट मौका हन्छ।

संयक्त तररकाले प्रयोग गदाक, यी रणनीनतहरूले अनाित
ृ प्रत्तयि सम्पकक र अन्य विद्यार्थीहरू र कमकिारीका लागग सरिाको
बढ्दो तह उपलब्ध गराउुँ छन ्। मास्क लगाउने, परीिण गने, सामाश्जक दरू ी कायम राख्ने र उपयक्त सरसफाइका उपायहरू
अपनाउने लगायत लेयररङ अल्पीकरण रणनीनतहरूले िाइरस फैलने जोखखम घटाउन मद्दत गछक ।
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खेल्नका लागि परीक्षण िराउनुहोस ्
लक्षण नदे खखएका सम्पकयहरूले ननम्न कुराहरू िनभ
ुय यो भने, उहाँहरू अनतररक्त पाठ्यक्रम क्रक्रयाकलापहरूमा सहभािी हुन जारी
राख्न सक्नुहुधछ:
सिम हुँदा मास्क लगाउने। (यसमा ननम्न कराहरू समािेश छन ्: यातायात; लकर रूमहरू; साइिलाइनहरूमा बस्ने/उभिने;

र कनै पनन समयमा मास्कले सास फेदाक, फक्रयाकलापमा अिरोध पर्याउने छै न िा सरिा जोखखम भसजकना गने छै न)


कोभिि-19 को सम्पककमा आएको प्रारश्म्िक सूिनामा परीिण गराउनहोस ्।



अनािरणको 5 टदनपनछ परीिण गनक भसफाररस गररन्छ।

कृपया ननम्न कुराहरू ध्यानमा राख्नुहोस ्: मागर्थ सधदभय िररएका परीक्षणहरू SARS-CoV-2 viral (PCR िा एन्धटजेन)

परीक्षणहरू हुन ्। नतनीहरूलाई कोही व्यन्क्तद्िारा ननरीक्षण/अिलोकन िररनुपछय र कुनै ननरीक्षकविना घरमा आफै परीक्षण िनय
सक्रकँदै न।

डिश्स्िक्टहरूले प्रत्तयेक विद्यालय सम्पककमा आउने सम्िािना िएका खेलकूद प्रनतयोगगताहरूका लागग सोही टदनमा परीिण गने

करा ध्यानमा राख्नपछक । प्रनतयोगगताहरूमा संलग्न िएका विद्यार्थीहरू कोभिि-19 पोश्जटटि दे खखएमा, अन्य टोलीसुँग सम्पकक
पत्तता लगाउने (कन््याक्ट िे भसङ) गनक आिचयक हुँदैन; यसको सट्टामा, अन्य टोलीलाई सम्िावित अनािरणको बारे मा सूगित
गनक सामान्य पत्र पठाउनहोस ्।

यी प्रस्तावित पररितकनहरूमा संरिनात्तमक विद्यालय सेटटङहरूभित्र कोभिि-19 फैलने सम्िािना कम गनकका लागग मास्क लगाउने
र परीिण गने करा समािेश हन्छ र नयनीहरूले क्िारे न्टाइन बस्नका लागग सरक्षित विकल्प उपलब्ध गराउुँ छन ्।
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