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Chaguo la Kuvaa Barakoa ili Kusalia 
Shuleni/Kupimwa ili Kucheza 

Kuweka wanafunzi karantini nyumbani ambao wamekuwa katika hatari ya kuambukizwa COVID-19 
katika mazingira ya shule kuna matokeo yasiyotarajiwa ya kupunguza masomo ya shuleni na kunaweza 
kuongeza mzigo kwa wazazi, shule na idara za afya za eneo (LHD). Ingawa chanjo na matumizi ya 
barakoa ni rasilimali muhimu katika kuhakikisha mazingira salama ya shule, tunatoa njia mbadala ya 
shuleni badala ya kuwaweka karantini wanafunzi na wafanyakazi wa shule nyumbani ambao 
wamekuwa katika hatari ya kuambukizwa COVID-19 katika mazingira ya shule ili kusaidia masomo ya 
shuleni na kupunguza mzigo. 

Pendekezo hili limetokana na maelezo yanayoongezeka ya uzoefu wa kitaifa, majaribio katika Kaunti ya 
Warren, na uzoefu unaoshirikiwa na LHD nyingine ambao unaonyesha uwepo wa idadi ndogo ya watu 
wanaotangamana moja kwa moja na mtu aliye na COVID-19 ndani ya mazingira ya shule ambao 
hubadilika kuwa visa vya maambukizi. Kulingana na maelezo haya na mafanikio ya majaribio ya Kaunti 
ya Warren, tunapendekeza yafuatayo kwa wafanyakazi na wanafunzi wa K-12 ambao wamekuwa katika 
hatari ya kuambukizwa COVID-19 katika mazingira ya shule. 

Tafadhali kumbuka: Ustahiki wa kushiriki katika mpango wa kuvaa barakoa ili kusalia 
shuleni/kupimwa ili kucheza unategemea kama ulikuwa katika hatari ya kuambukizwa katika 
mazingira ya shule au shughuli zinazohusiana na shule. Hii haitumiki kama ulikuwa katika hatari 
ya kuambukizwa ndani ya kaya au nje ya mazingira ya shule au shughuli zinazohusiana na 
shule. 

Kuvaa Barakoa ili Kusalia Shuleni 

Watu wanaotangamana moja kwa moja na aliyeambukizwa, bila kujali kama walikuwa wamevaa 

barakoa au hali yao ya chanjo, wanaweza kusalia katika mazingira ya darasani ikiwa watafanya 

yafuatayo: 

• Kuvaa barakoa kwa siku 10 baada ya tarehe ya mwisho ya hatari ya kuambukizwa.

• Watajifuatilia, au watafuatiliwa na mzazi, kwa dalili za COVID-19.

• Watajitenga na wapimwe iwapo wataanza kupata dalili zinazohusiana na COVID-

19 (bila kujali kiwango cha ukali).

Watu waliotangamana moja kwa moja na mtu aliye na COVID-19 ni wale watu ambao wametambuliwa kuwa 
walikuwa katika hatari ya moja kwa moja ya kuambukizwa COVID-19 kwa kuwepo kwa kisa cha maambukizi. 
Kumbuka, COVID-19 ni virusi vya upumuaji na haihitaji mgusano wa kimwili ili kuenea. Huenea mtu 
anapopiga chafya, kukohoa, kuzungumza na kupumua. Hali hizi zinapaswa kuzingatiwa wakati wa kubaini 
kiwango cha hatari ya kuambukizwa na pia watu waliotangamana na aliyeambukizwa. Mbinu bora zaidi ni 
kuweka umbali wa futi 3 kila mtu akiwa amevaa barakoa, futi 6 ikiwa mtu huyo hajavaa barakoa. 

Upimaji katika siku ya 5 baada ya kuwa katika hatari ya kuambukizwa unapendekezwa. 

Wazazi na wanafunzi wanawajibika kwa ufuatiliaji wa dalili; hata hivyo, ikiwa wauguzi/wafanyakazi wa 
shule wataona mtoto akionyesha dalili wanapaswa kuchukua hatua ipasavyo. 

Tunatambua kuwa baadhi ya wanafunzi hawawezi kuvaa barakoa kwa sababu ya hali ya kiafya au 
ulemavu wa ukuaji kama inavyotambuliwa na mtoa huduma wao wa matibabu. Katika hali hizi, 
tunapendekeza kwamba LHD na shule washirikiane ili kubaini kama kuna njia salama ya kuwaruhusu 
wanafunzi hawa kusalia katika mazingira ya shule. Wakati wa kufanya uamuzi huu, kiwango cha hatari na 
usalama na afya ya wanafunzi wengine ni lazima izingatiwe.  

Bu belgedeki bilgiler arşivlenmiştir ve o zamandan beri daha yeni 
kılavuzlarla değiştirilmiştir.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Ili kutathmini kama mwanafunzi asiyevaa barakoa anaweza kusalia darasani kwa usalama, zingatia haya: 

• Sera ya kuvaa barakoa ya shule. 

o Sera za jumla ya kuvaa barakoa hupunguza hatari ya ueneaji. 

o Kadiri wanafunzi wanavyozidi kuvaa barakoa, ndivyo ueneaji wa virusi unaweza kupungua. 

Hii hupunguza hatari. 

• Sera ya upimaji ya shule. 

o Upimaji ni mkakati mwingine ambao shule zinaweza kuchagua kutekeleza.  

o Kadiri shule inavyofanya upimaji zaidi, ndivyo nafasi inavyokuwa kubwa ya kutambua na 

kutenganisha watu walioambukizwa ili kupunguza hatari ya kuwaambukiza wengine. 

o Iwapo wilaya zinapanga kuruhusu mwanafunzi ambaye havai barakoa kusalia darasani, 

mwanafunzi anapaswa kupimwa kila siku.  

• Mkakati wa kuweka umbali wa kimwili shuleni. 

o Kuweka umbali wa futi 6 au zaidi unapokuwa karibu na watu waliokuwa katika hatari ya 

kuambukizwa na watu waliotangamana moja kwa moja na aliyeambukizwa bila barakoa 

hupunguza hatari.   

• Uwezo wa mwanafunzi kufuata mikakati/desturi za kupunguza hatari. 

o Usafi sahihi wa mikono. 

o Kukohoa kwa njia sahihi. 

o Kuweka umbali wa kibinafsi. 

• Viwango vya maambukizi katika jamii. 

o Viwango vya maambukizi katika jamii vinapaswa kuzingatiwa. 

o Viwango vya juu vya maambukizi katika jamii huongeza hatari ya maambukizi katika 

mazingira ya shule na uwezekano mkubwa wa mikurupuko. 

 
Inapotumiwa kwa pamoja, mikakati hii hutoa safu zaidi ya ulinzi kwa watu wanaotangamana moja kwa 
moja na aliyeambukizwa na wanafunzi na wafanyakazi wengine. Mikakati ya kukabiliana na hatari kwa 
safu ikiwa ni pamoja na kuvaa barakoa, kupimwa, kuweka umbali wa kimwili na hatua zinazofaa za 
usafi husaidia kupunguza hatari ya kuenea kwa virusi. 
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Kupimwa ili Kucheza 

Watu waliotangamana na aliyeambukizwa wasio na dalili wanaweza kuendelea kushiriki katika 
shughuli za ziada ikiwa watafanya yafuatayo: 

 

Wanavaa barakoa inapowezekana. (Hii ni pamoja na: wakati wa usafiri; vyumba vya kufungia vitu; 
kuketi/kusimama pembeni; na wakati wowote ambapo barakoa haitazuia upumuaji, shughuli, au 
kusababisha hatari ya usalama.) 

• Kupimwa wanapoarifiwa mara ya kwanza kuhusu kutangamana kwa karibu na 
aliyeambukizwa COVID-19. 

• Upimaji katika siku ya 5 baada ya kuwa katika hatari ya kuambukizwa unapendekezwa.  

Tafadhali kumbuka: Upimaji unaorejelewa hapa juu ni upimaji wa vya virusi (PCR au antijeni) 

vya SARS-CoV-2. Unapaswa kuchunguzwa/kufuatiliwa na mtu na haufai kuwa kipimo cha bila 

maagizo ya daktari cha nyumbani ambacho kilifanywa na mgonjwa mwenyewe bila mwangalizi. 

Wilaya zinafaa kuzingatia upimaji wa siku sawa kwa mashindano ya riadha ambapo kuna uwezekano 
wa kutangamana kwa karibu kwa watu wa shule tofauti. Iwapo wanafunzi wanaohusika katika 
mashindano watagunduliwa kuwa na COVID-19, ufuatiliaji wa watu waliotangamana kwa karibu na 
aliyeambukizwa kwa timu hiyo nyingine hauhitaji kufanyika; badala yake, tuma barua ya jumla ili kuarifu 
timu hiyo nyingine kuhusu uwezekano wa kutangamana kwa karibu na aliyeambukizwa. 
 
Mabadiliko haya yanayopendekezwa yanajumuisha uvaaji wa barakoa na upimaji ili kupunguza 

uwezekano wa kuenea kwa COVID-19 ndani ya mazingira maalum ya shule na kutoa njia mbadala 

salama ya karantini. 


