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यो मषार्गननर्देशन कसरी विकससत रररयो?

केन्टकी रषाज्यपषाल एन्ी बेजरयरले केन्टकीिषासीहरूलषाई COVID-19  बषाट सुरक्क्त रषाख्न द्रुत कदम चषालेकषा छन्। 

•	 मषाच्ग 6 : आपतकषाजलन क्थिगत घोषणषा िररयो। 
•	 मषाच्ग 12 : ससफषाररस िररयो वक सबै विद्षालय अधीक्कहरू व्यक्तिित ननददेरन रोक्ुहोस्। 
•	 अगप्रल 20 : अधीक्कहरूलषाई विद्षालय िष्गको बषाँकी समयकषा लषागि विद्षालयहरू बन्द रषाख्न ससफषाररस िररयो। 
•	 अगप्रल 21 : केन्टकीको अथ्गव्यिथिषा चरणबद्ध रुपमषा पुनः सुचषारु िन्ग मद्दतकषा लषागि “कषाममषा स्थि” पहल 

सुरू िररयो।

यस फल मषा ब्यक्तिित ननददेरन पुनः सुचषारू िनने नदरषाननददेरहरू थिषापनषा िन्गकषा ननगमत्त, केन्टकी जरक्षा विभषािले, 
रषाज्यपषालको कषायषा्गलयको सहकषाय्गमषा, मषाच्ग 16 ज्ञट मषा जरक्षा ननरन्तर कषाय्गदल िठनको घोषणषा ियवो। कषाय्गदलको 
अध्यक्तषा उपरषाज्यपषाल ज्यषाकलीन कोलम्षानले िनु्गभयो, जो जरक्षा र कषाय्गदल विकषास मन्तषालयकषा सचचिको रूपमषा पनन 
कषाम िनु्गहुन्छ। यस समूहमषा केन्टकीकषा रैक्क्क सहकषारी संथिषाहरु, रैक्क्क सषाझेदषार संिठनहरू जस्ै केन्टकी विद्षालय 
अधीक्क संघ, केन्टकी विद्षालय बोड्ग संघ, केन्टकी अगभभषािक जरक्क संघ, केन्टकी जरक्षा संघ र केन्टकी उच्च 
विद्षालय एथलेटटक संघ, सषाथै केन्टकी रैक्क्क टरेजलगभजन, दक्क्णी क्ेत्ीय जरक्षा बोड्ग र चषार नविपक्ीय विधषायकहरुको 
समूह सषागमल छन्। कषाय्गदलले केन्टकी विद्षालय जजल्षाहरुलषाई समयमषा जषानकषारी, अनुसन्षान र ननददेरन सम्बन्ी 
स्ोतहरू प्रदषान िनने कुरषामषा ध्यषान केक््रित िद्गछ वकनवक उनीहरूले अभूतपूि्ग विद्षालय बन्द हुने र COVID-19 कषा बीच 
सुरक्क्त रुपमषा पुनः कसरी खोल्े भन्े कुरषाको सषामनषा िद्गछन्। 

यी सुरक्षा अपेक्षाहरू जरक्षा ननरन्तरतषा कषाय्गदलकषा सषाथसषाथै रषाज्यपषालको कषायषा्गलय, जनस्षास्थ्य विभषाि, केन्टकी जरक्षा 
विभषाि, जरक्षा र कषाय्गदल विकषास मन्तषालय र स्षास्थ्य र पररिषार सेिषा मन्तषालयकषा सुझषािकषा सषाथ लेखखएकषा चथए। यस 
प्रवरियषा भरी, जरक्षाकषा सबै क्ेत्हरुबषाट सरोकषारिषालषाहरु सुझषाि र विरेषज्ञतषा प्रदषान िन्ग लषागि पररेकषा छन्।

Cabinet
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नकन अहहले थप स्षास्थ्य सुरक्षा अपेक्षाहरू  
आिश्यक छन्?

COVID-19 महषामषारी एक सषाि्गजननक स्षास्थ्य आपतकषालीन क्थिगत हो जुन केन्टकीमषा सबै उमेर समूहहरूलषाई असर िददै 
फैजलएको छ। यस नोिेल भषाइरसको बषाररेमषा िैज्ञषाननक ज्ञषानको विकषास जषारी छ। ननम्नजलखखत नदरषाननददेरहरू सबै 
जनसंख्षाको रक्षा िन्ग रषाष्ट्रमण्डलमषा प्रसषारणको जोखखम न्ूनीकरण िनने बषाररेमषा थषाहषा भएकषा कुरषामषा आधषाररत छन्। 
विद्षाथथी र कम्गचषारीलषाई रैक्क्क सुविधषाहरूमषा सुरक्षा नदनु आिश्यक छ जसले िषातषािरणमषा फैलषािट लषाई कम िन्ग र 
COVID-19 को समुदषाय प्रसषार सीगमत िन्ग मद्दत िद्गछ।

COVID-19  प्रषायः जसो संरिगमत व्यक्तिबषाट श्षासप्रश्षासको थोप्षाहरू को प्रत्यक् सम्पक्ग को मषाध्यमबषाट प्रसषाररत 
हुन्छ। संरिगमत व्यक्तिमषा ज्वरो (100.4 भन्दषा बढी), खोकी, ग्षास्ट्ोइने्टस्षाइनल लक्णहरु (पखषालषा िषा बषान्तषा), नयषाँ दषाि 
िषा स्षाद/िन्को नयषाँ घषाटषा जस्षा कुनै लक्णहरू हुन िषा नहुन सक्दछन्। यी लक्णहरू अन् संरिषामक भषाइरसहरू भन्दषा 
फरक छैनन्, यद्गप परीक्ण निरीकन एक योजनषा विकससत िन्ग िषाह्ो छ जसले सबै पररक्थिगतहरू पूरषा िन्ग सक्म छ। 
सषाि्गजननक स्षास्थ्यकषा लषागि केन्टकी विभषािको लक्ष्य प्रसषारण न्ूनीकरणकषा मूल उपषायहरूकषा आधषारमषा सुरक्षा 
अपेक्षाहरू थिषागपत िनु्ग हो। यसमषा समषािेर छन् :

•	 सषामषाजजक दुरी
•	 स्कीननंि, सू्ल बवहष्षार र सम्पक्ग  ट्रेससङ
•	 कपडषा फेस मषास्हरु सवहत व्यक्तिित सुरक्षा उपकरण
•	 सरसफषाई, िषातषािरणीय, र औद्ोगिक कषारकहरू

लचचलषा योजनषाहरू विद्षालयको उपक्थिगत, विद्षालयहरू बन्द िन्ग, र दूर ससकषाइ मोडरेलहरूमषा पररित्गन सम्बोधन िन्ग कषा 
लगि अिक्थित हुनुपद्गछ। सबै विद्षाथथीहरु र स्षाफको सुरक्षा, सिवोत्तम सम्षािनषा युति ससकषाइको िषातषािरण प्रि्गद्धन िदषा्ग, 
आिश्यक छ। 
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यी सुरक्षा अपेक्षाहरू र सिवोत्तम अभ्षास हर्शषाननर्देशहरू 
कसरी प्रयोर रनने

यस कषािजषातमषा सूचीबद्ध अभ्षासहरू सुरक्षा अपेक्षाहरूमषा विभषाजजत छन् जुन विद्षालयहरूले केन्टकी जनस्षास्थ्य 
विभषािले ननधषा्गररत िररे अनुरुप कषायषा्गन्वयन िनु्गपननेछ। उत्तम अभ्षासहरू अगतररति रणनीगतहरू हुन् जुन विद्षालयहरूले 
विद्षाथथीहरू र कम्गचषारीको सुरक्षालषाई अनुकूल िन्गकषा लषागि अनुसरण िन्ग रोज्न सक्दछन्।

ननम्न सुरक्षा अपेक्षाहरू यस मषाि्गदर्गकमषा पूण्ग रूपमषा िण्गन िररएकषा छन् :

•	 सषामषाजजक दुरी
•	 कपडषा अनुहषार छोप्े िस्ुहरु, विद्षालय स्षास्थ्य ननतीहरू, र व्यक्तिित सुरक्षा उपकरण
•	 स्कीननंि र विद्षालय बवहष्षार
•	 सरसफषाई र िषातषािरणीय कषारकहरु
•	 सम्पक्ग  ट्रेससङ

यी खण्डहरू प्रत्येकले सुरक्षा अपेक्षाहरू र उत्तम अभ्षासहरूको विस्तृत सूची समषािेर िद्गछन् जुन युिषा प्रयोिकतषा्गहरूले 
लषागि एक नजरको समीक्षाकषा सषाथ पछ्षाउँछन्।
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सषामषाजिक दुरी
सषामषाजजक दूरीकषा लषागि थिषानीय विद्षालय जजल्षाहरूलषाई अनवितीय योजनषाहरू विकषास िन्ग जसले प्रत्येक विद्षालयमषा 
उपलब्ध थिषान, कषाय्गदल, र संसषाधनहरूलषाई सम्बोधनको आिश्यक हुन्छ। यी सुरक्षा अपेक्षाहरू रोि ननयन्तण र रोकथषाम 
के्रिहरू र विश् स्षास्थ्य संिठन विषारषा प्रकषाजरत नीगतहरूकषा सषाथ पंक्तिबद्ध छन्। प्रषाथगमक, मध्य र उच्च विद्षालयहरूकषा 
लषागि योजनषाहरू विचषार िररनु पद्गछ।

 
सुरक्षा अपेक्षाहरू
विद्यालयहरू द्यारया केन्टकी सयाि्वजनिक स्यास्थ्य विभयागले निरया्वररत गर ेअिुसयार  
कयायया्वन्वयि गररिुपर्वछ।

•	 आश्चय्गजनक आिमन र खषाररेजी समय।
•	 विद्षाथथीहरू बीचको ठषाउँ 6 वफट िषा सो भन्दषा बढी 

हुने िरर विद्षाथथीहरु बीचको सीट पुनव्य्गिक्थित 
िररेर बढषाउनुहोस्।

•	 यनद विद्षालयको भौगतक थिषानले विद्षाथथीहरूको 
डरेस्टप 6 वफट टषाढषा रषाख्न अनुमगत नदँदैन, 
डरेस्हरूलषाई सकेसम्म टषाढषा रषाख्नुहोस् र 
विद्षाथथीहरु र कम्गचषारीकषा लषागि त्यो कक्षाकोठषामषा 
कुनै पनन समयमषा मषास्को आिश्यकतषा अननिषाय्ग 
िनु्गहोस्। सबै डरेस्हरू विद्षाथथीकषा सीटहरू समषान 
नदरषाको सषामनषा िनने िरर व्यिक्थित िररनु पद्गछ।

•	 विद्षाथथी/कम्गचषारी बीच ठषाउँ ससज्गनषा िनने र 6 वफट 
को व्यक्तिित ठषाउँ गभत् अनषािश्यक सम्पक्ग  िषा 
चषाल बषाट बच्े मोडरेल तयषार िनु्गहोस्। 

o 6 वफट टषाढषा क्ेत्कषा बषाररे ननददेरन कषा  
लषागि अनुस्षारककषा रूपमषा भुइँमषा  
चचन्ह लिषाउनुहोस्।

o आिमन र िखषा्गस्कषा समयमषा हलिेमषा 6 
वफटको सषामषाजजक दूरी कषायम रषाख्नुहोस्।

o सषाधषारण क्ेत्हरु जस्ै बषाथरूममषा 6 वफट 
को सषामषाजजक दूरी कषायम रषाख्नुहोस्  
िषा ससंक/स्लकषा बीच बषाधषाहरु  
ससज्गनषा िनु्गहोस्।

सुरक्षा 
सोच्ुहोस्
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•	 सम्पक्ग  ट्रेससंिको सम्षावित आिश्यकतषा कम िन्ग 
विद्षाथथीहरु को सषानो समुहको लषागि अनुमगत नदन 
कक्षाकषा आकषारहरु कम िनु्गहोस्।

•	 कक्षाहरु/िगतविचधहरू पररमषाज्गन िनु्गहोस् जसमषा 
सषामषान्तयषा धेर ैविद्षाथथीहरूलषाई कुनै िगतविचधमषा 
संलग्न हुन आिश्यक पद्गछ जसले सू्लको 
हलिेमषा क्ेर, जजम क्षास, कलषा, संिीत, आनद 
जस्षा िगतविचधहरु विषारषा नजजकको सषामषाजजक 
सम्पक्ग , भीड िषा हलचल ननम्त्यषाउन सक्दछ। यनद 
दूरी र सरसफषाइ आिश्यकतषाहरू पूरषा भए भने 
यीनीहरुलषाई रद्द िन्ग आिश्यक छैन। 

•	 सषामषान् क्ेत्हरूमषा भीड घटषाउनुहोस् (विद्षालय 
कषायषा्गलय, नस्गको कषायषा्गलय, ननददेरन कषायषा्गलय, 
बस लोड िनने क्ेत्हरू, आनद)।

•	 ठूलषा सषाझषा क्ेत्हरूमषा विद्षाथथीहरूलषाई गमससनबषाट 
जोिषाउन वफल्ड टट्पहरू, सम्मेलनहरू, र अन् ठूलषा 
सषामुवहक िगतविचधहरू रद्द िनु्गहोस्। सषामूवहक 
जमघटहरू सम्बन्ी रषाज्यपषालको ित्गमषान 
मषाि्गदर्गनको पषालनषा िनु्गहोस्।

•	 सू्ल सम्पत्तीमषा अनषािश्यक आिन्तुकहरूलषाई 
सीगमत िनु्गहोस्।

•	 विद्षाथथीहरूलषाई जम्मषा हुनबषाट जोिषाउनकषा लषागि 
िषाडीबषाट ससधषा गतनीहरूको कक्षाकोठषामषा जषाने 
सुननक्श्चत िनु्गहोस्।

•	 विरेष कषाय्गरिमहरू र विद्षालय स्षाफहरू बीच 
रिस थिषानषान्तरण सीगमत िनु्गहोस्। विकल्पहरु, 
विद्षाथथी जरक्कहरु र मूलषांकनकतषा्गहरुलषाई 
सीगमत िन्ग योजनषा विकषास िनु्गहोस्; यनद सम्ि 
भएमषा, नस्गहरूले एक विद्षालयमषा कषाम िनु्गपछ्ग।

•	 बस यषातषायषात योजनषा विकषास िनु्गहोस् जसमषा ननम्न 
लिषायत सरसफषाई, स्कीननंि, र सषामषाजजक दूरी 
योजनषाहरू समषािेर छन् ः

o चषालकको पछषावड पवहलो सीट  

खषाली छोड्नुहोस्।
o मेवडकल मषाफी नहँुदषासम्म बसमषा सिषार 

हँुदषा मषास् लिषाउनु एक सुरक्षा अपेक्षा हो।
o बसको पछषावड बषाट अिषावड तफ्ग  लोड 

िनु्गहोस्।
o अफलोड िदषा्ग बसको अिषावड बषाट पछषावड 

तफ्ग  िनु्गपद्गछ।
o यनद बस पूण्ग क्मतषामषा छैन भने बसषाइ 

लषाई छरपस् पषानु्गहोस्।
o एउटै घरबषाट रहरेकषा यषात्ीहरूलषाई सँिै 

बसषाउनुहोस्।
o सबै यषात्ुहरूकषा लषागि सीट तोक्ुहोस् (यनद 

सम्ि छ भने)।
 चचवकत्षा सरोकषार, एलजथी, दम 

भएकषा विद्षाथथीहरूलषाई झ्षाल 
खोलेर बसको अिषावड बस्न  
लिषाउनु पद्गछ।

o बस र चषालकहरूलषाई लोवडङको ननयम, 
सन्तुलनको लषागि सीट पछषावड छरु नु 
आिश्यक पररेको बषाहरेक हषातहरु  
नननकषाल्े, एकगत्त नहुने आनद बषाररे जरक्षा/
तषाजलम नदनुपछ्ग।

o विद्षाथथीहरूले सषामषाजजक दूरी कषायम 
रषाख्नकषा लषागि बषावहर ननस्स्ने आफ्ो 
समय नभएसम्म ससटमै बससरषाख्नु पद्गछ।

o ग्षालरीमषा एकगत्त हुनुहँुदैन।
o बस ननिरषानीकतषा्ग िषा स्षाफले 

विद्षाथथीहरूलषाई लोड िदषा्ग िषा उतषानने रिममषा 
र बकजलंि सीटबेल्टहरू लिषाउन सहयोि 
िनने रिममषा व्यक्तिित सुरक्षा उपकरण 
(मषास्) लिषाउनु पद्गछ। 

उत्तम अभ्षासहरू - अवतररक्त रणिीवतहरू जुि विद्यालयहरूले अिुसरण गि्व छिौट गि्व सक्दछि्
•	 ररसेप्शन डरेस् र समषान क्ेत्हरुमषा सुरक्षाकषा लषागि प्ेक्सिग्षास जस्षा भौगतक अिरोधहरू रषाख्नुहोस्।
•	 यनद क्षाफेटरेररयषामषा सषामषाजजक दूरी सम्ि छैन भने, कक्षाकोठषामषा खषानषा खुिषाउन लिषाउनुहोस् िषा 

विद्षाथथीहरूललषाई खषानषा क्षाफेटरेररयषाबषाट उनीहरूको कक्षाकोठषामषा लषाएर खषान लिषाउनुहोस्। खषानषाको एलजथी 
भएकषा विद्षाथथीहरूकषा बषाररेमषा सषािधषान रहनुहोस्।

•	 एकतफफी हलिे ट्षावफक वडजषाइन िररेर र प्रिेर र बषावहर ननस्नकषा लषागि केवहहरु ढोकषा नननददि ष्ट िररेर आमनेसषामने 
कुरषाकषानीहरूलषाई न्ून िनु्गहोस्।
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एक निरमषा | सषामषाजिक दुरी

बसमषा :

• पछषावड बषाट अिषावड लोड िनु्गहोस्
• भषाइबवहनी संि बस्नुहोस्
• आफ्ो मषास् लिषाउनुहोस्
• चषालकको पछषावड नबस्नुहोस्

विद्षालयमषा :

• सषानषा कक्षा आकषारहरु
• सबैजनषा समषान नदरषा तफ्ग  फक्ग न्छन्
• डरेस्हरु बीचमषा ठषाउँ
• आफ्ो मषास् लिषाउनुहोस्

6 वफट 6 वफट 6 वफट
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कपडषाको अनुहषार ढषाक्े िस्ुहरु, व्यक्तिरत सुरक्षात्मक 
उपकरण र सू्ल स्षास्थ्य नीवतहरू
 
व्यक्तिित सुरक्षा उपकरणहरुमषा अनुहषार ढषाक्े चचज, पन्षा र किच सषामेल छन्।

सुरक्षा अपेक्षाहरू  
विद्यालयहरू द्यारया केन्टकी सयाि्वजनिक स्यास्थ्य विभयागले निरया्वररत गर ेअिुसयार  
कयायया्वन्वयि गररिुपर्वछ।

श्षासप्रश्षास सम्बन्ी जरष्टषाचषार र संरक्ण सम्बोधन िन्ग 
भषाषषाकषा सषाथ विद्षालय योजनषाहरू विकषास िनु्गहोस्। 

•	 संरिगमत व्यक्ति लक्ण गबनषा भए पनन अनुहषारको 
मषास्ले भषाइरसको फैलषािट लषाई रोक्दछ :

o पवहलो कक्षा र मषाचथकषा भनषा्ग भएकषा 
विद्षाथथीहरु र स्षाफले कपडषाको अनुहषार 
ढषाक्े चचज लषािउनु पछ्ग, जबसम्म 
चचवकत्कीय रूपमषा छरु ट पषाइएको हँुदैन।

o कक्षाकोठषाको समयमषा मषास्हरू तल सषान्ग 
सवकन्छ यनद सबै विद्षाथथी र कम्गचषारीहरू 6 
वफटको दूरीमषा बससरहरेकषा छन् र कोही पनन 
कक्षाकोठषामषा वहवडरहरेकषा छैनन्।

o विद्षाथथी, कम्गचषारी र पररिषारलषाई अनुहषार 
ढषाक्े िस्ुको उचचत पवहरनकषा बषाररेमषा 

सूचचत िन्ग CDC मषाि्गदर्गन प्रयोि िनु्गहोस्। 
https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/downloads/
cloth-face-covering.pdf

o यनद चषालकको स्षास्थ्य र सुरक्षामषा बषाधषा 
पददैन भने बस चषालकहरूले अनुहषार 
मषास्हरू किचहरू लिषाउनुपद्गछ। 

o यनद 6 वफट सषामषाजजक दूरी विद्षालय 
बसमषा अव्यषािहषाररक छ भन ेबसमषा सब ै
कम्गचषारी र विद्षाथथीहरूकषा लषागि कपडषा 
मषास्हरू (विरेष आिश्यक विद्षाथथीहरूकषा 
लषागि बषाहरेक) प्रयोि िनु्गपद्गछ।

o जब विद्षाथथीहरू बषावहर र अन्बषाट 6 वफट 
टषाढषा हुन्छन्, मषास्को आिश्यकतषा पददैन।

सुरक्षा 
सोच्ुहोस्

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf
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•	 मषास्हरूले :
o सुरक्षापुि्गक तर अनुहषारको 

अनुहषारको छरेउमषा आरषामसँि 
वफट हुनुपछ्ग

o िषाँठषा िषा कषानको लूपससत 
सुरक्क्त हुनुपद्गछ

o कपडषाकषा बहु तहहरू समषािेर हुनुपद्गछ
o कुनै प्रगतबन् गबनषा सषास फेन्ग अनुमगत 

नदनुपद्गछ
o गबनषा क्गत िषा आकषार पररित्गन गबनषा धुन र 

मेरीनबषाट सुक्षा िन्ग सवकने हुनुपद्गछ
o दुबै नषाक र मुख छोप्े हुनुपद्गछ

•	 विद्षालयहरूले मषास्कषा लषागि सने्दर प्रिषाह िषा 
मषास्मषा छविहरू विद्षालय ड्रेस कोडकषा सषाथ 
गमल्ो हुने िरर एक मषानक विकषास िनु्गपद्गछ।

•	 मषास् गबनषा आउने िषा मषास् प्रषाप्त िन्ग संसषाधन 
नभएकषा विद्षाथथीहरूलषाई विद्षालयहरुले कपडषा 
मषास्को खरीद दषानको प्रषािधषानकषा लषागि योजनषा 
विकषास िनु्गपद्गछ।

स्षास्थ्य सुरक्षा सेिषाहरूको वितरणकषा लषागि 
व्यक्तिित सुरक्षा उपकरण नीगतले सबै पक्हरूको 
सुरक्षाकषा लषागि गबगभन् उपकरणहरूको 
आिश्यकतषा जनषाउँदछ। दमको रोि भएकषा 
गबद्षाथथीहरुको उपचषार िन्ग विरेष सषािधषानी 
अपनषाउनु पद्गछ। CDC ले मषाि्गदर्गन तल प्रदषान 
िररेको छ :

यस COVID-19 महषामषारीकषा बेलषामषा, सम्ि 
भएसम्म नेबुलषाइजरको उपचषारको भन्दषा स्ेसरकषा 
सषाथ इनहरेलरहरू प्रयोि िररेर दमकषा उपचषारहरू 
(प्रत्येक विद्षाथथीको व्यक्तिित उपचषार योजनषा 
अनुसषार, अनुहषारको मषास् सवहत िषा मषास् गबनषा) 
रुचषाइन्छन्। सीगमत डषाटषामषा आधषाररत भएर, दम 
इनहरेलरहरूको प्रयोि (से्सर िषा फेस मषास्हरुको 
सषाथ िषा गबनषा) लषाई एक एरोसोल उत्षादन 
प्रवरियषा मषाननँदैन।

डषाटषाको सीगमत उपलब्धतषाकषा कषारण, यो 
अननक्श्चत छ वक नेबुलषाइजर उपचषारविषारषा उत्न् 
एयरोसोलहरू सम्षावित रुपमषा संरिषामक हुन् वक 
होइनन्। यस COVID-19 महषामषारीकषा बेलषामषा, 
विद्षालयमषा नेबुलषाइजर विषारषा उपचषार ती 
विद्षाथथीहरूकषा लषागि आरक्क्त हुनुपद्गछ जो 
ईनहरेलर (स्ेसर िषा फेस मषास् सवहत िषा गबनषा) 
प्रयोि िन्ग सकै्दनन् िषा जसको त्यसमषा पहँुच हुदैन।

जरखर प्रिषाह मीटरहरु को उपयोि ले, सू्ल सेटटंि 
मषा सवहत, बलपूि्गक श्षास छोड्ने कषाय्ग समषािेर 
िद्गछ। सीगमत उपलब्ध डषाटषाकषा आधषारमषा, 
बलपूि्गक श्षास छोड्ने कषाय्ग लषाई एयरोसोल-
उत्षादन प्रवरियषा कषा रुपमषा जलइँदैन जुन 
COVID-19 को कषारक भषाइरस सषानने खतरषासँि 
सम्बन्न्त छ। यद्गप, दम रोिबषाट पीवडत 
व्यक्तिहरूकषा लषागि, जरखर प्रिषाह मीटरको 
प्रयोिले खोकीको सुरुिषात हुन सक्दछ।

विद्षालयहरूले दमको जरकषार भएकषा 
विद्षाथथीहरूलषाई नेबुलषाइजर उपचषार र जरखर प्रिषाह 
मीटरको प्रबन् िनने कम्गचषारीहरूकषा लषागि उपयुति 
व्यक्तिित सुरक्षात्मक उपकरण (PPE) प्रषाप्त िनु्ग 
पद्गछ। दम भएकषा विद्षाथथीहरुलषाई नेबुलषाइजर 
उपचषार िषा रीखर प्रिषाह मीटरहरू प्ररषाससत िदषा्ग  
PPE को प्रयोिमषा पन्षाहरु, मेवडकल िषा सजजदि कल 
अनुहषारको मषास् र आँखषा सुरक्षा सषागमल हुन्छन्। 

विद्षालय कम्गचषारीहरु ननम्न कुरषाहरुमषा प्रजरक्क्त 
हुनु पद्गछ 

•	 PPE कवहले प्रयोि िनने
•	 के PPE आिश्यक छ
•	 यो PPE कहषाँ भण्डषारण िररएको छ
•	 PPE लषाई कसरी रषाम्ोसँि डन (लिषाउने), 

प्रयोि, र डफ (फुकषाल्े) िनने
•	 प्रयोि िररएको PPE उचचत ढंिले कसरी 

वडस्ोज िनने। CDC सँि PPE प्रयोि िनने 
जषानकषारी छ। 

•	 कम्गचषारीलषाई नेबुलषाइजर उपचषार र रीखर 
प्रिषाह मीटरहरू कसरी चलषाउने भन्े बषाररे 
पनन तषाजलम नदइनु पद्गछ।

https://www.cdc.gov/asthma/inhaler_video/default.htm
https://www.cdc.gov/asthma/inhaler_video/default.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
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यस COVID-19 महषामषारीको बेलषामषा, यनद कुनै 
विद्षाथथीको लषागि विद्षालयमषा नेबुलषाइजर उपचषार 
िषा रीखर प्रिषाह मीटरको प्रयोि आिश्यक छ भने, 
कोठषामषा उपक्थित व्यक्तिको संख्षा विद्षाथथी र 
उपचषार िषा जरखर प्रिषाह गमटर प्ररषासन िनने 
कम्गचषारी सदस्यमषा सीगमत िररनुपद्गछ। यनद 
उपयुति छ भने, विद्षाथथीको उमेर र पररपक्तषाको 
स्रमषा आधषाररत भएर, कम्गचषारी सदस्यले कोठषा 
छोड्न र नेबुलषाइजर उपचषार समषाप्त भएपचछ फकने र 
आउन सक्दछ। नेबुलषाइजर उपचषार िषा जरखर 
प्रिषाह मीटरको प्रयोि पचछ, यो कोठषामषा ननयगमत 
सफषाई र कीटषाणुरोधन िनु्गपननेछ। CDC सँि सफषा 
र कीटषाणुरवहत कसरी िनने र सफषा र कीटषाणुनषारक 
िगतविचधहरू विषारषा सुरु हुने दमको आरिमणलषाई 
कसरी रोक् सवकन्छ भन्े बषाररेमषा जषानकषारी छ।

विद्षालय स्षास्थ्य योजनषाहरु मषा ननम्न चचजहरुकषा 
लषागि संरिमण ननयन्तण नीगतहरु हुनुपद्गछ :

•	 ननम्न चचजहरुकषा लषागि लिषाइएकषा पन्षाहरु :
o सफषाई र स्च्छतषा
o खषानषा सेिषा
o विद्षालय स्षास्थ्य प्रवरियषाहरू 

(क्षाथेटरेरषाइजेसन, ट्ूब फीवडंि, आनद)
•	 IEP िषा 504 कषा लषागि उचचत आिषास व्यथिषाहरु 

जहषाँ दैननक औषचधहरू, आपतकषालीन औषचधहरू 
(मीटर खुरषाक इनहरेलरहरू, एगपनेगरिन 

इंजेक्शनहरू, ग्ुकषाजोन इन्ेसिनहरु), 
इन्ट्षानषासल औषचधहरू, इन्ुजलन इंजेसिनहरु, 
विद्षाथथीको क्थिगत पररित्गन, स्च्छतषा 
आिश्यकतषाहरू (डषायपर, ड्रेससंि पररित्गनहरू, 
आनद) समषािेर हुन्छन् जसले ननम्न को उपयोि 
समषािेर िद्गछ :

o सजजदि कल मषास्हरु
o अनुहषार किचहरु
o पन्षाहरु

•	 उचचत हँुदषा हरेरचषाहकषा लषागि 6 वफट दूरी  
कषायम रषाख्ने। 

•	 विद्षाथथी र कम्गचषारीलषाई उनीहरूकषा खोकी र 
हषाचछ्ुँ हरु कुवहनमषा खोकेर िषा टटश्युले छोपेर 
ढषाक् प्रोत्षावहत िनु्गहोस्। प्रयोि िररएको 
टटश्युलषाई फोहोर टोकरीमषा जम्मषा िनु्गहोस्।

•	 भचु्गअल हस्क्ेप मषा सषान्ग सवकने स्षास्थ्य सेिषाहरू 
जस्ै स्ीच थेरषापीमषा विचषार िनु्गहोस्।

•	 औषचध भण्डषारण (दोहोरो तषालषा लिषाइएको) 
कक्षाकोठषामषा िषा सू्ल सटेटंि विषारषा ननधषा्गरण िरीएको 
रिन्ट अवफसमषा सरुक्क्त रूपमषा भण्डषारण िनने :

o प्रजरक्क्त िैर-इजषाजत प्रषाप्त विद्षालय 
कम्गचषारी िषा विद्षालय नससदि ङ स्षाफ  
विषारषा प्ररषासन

o भचु्गअल प्रजरक्ण र प्रजरक्क्त िैर-
इजषाजत प्रषाप्त विद्षालय कम्गचषारीहरूको 
ननरीक्ण (आिश्यक सीप जषाँचकषा लषागि 
दूरी मूलषंाकन)

o इलके्टोननक रूपमषा औषचध ररेकड्गको समीक्षा
•	 गबरषामी/चोटपटक िषा उपचषारहरूकषा लषागि विद्षालय 

नस्ग मूलषांकनकषा लषागि टरेजलफोन ट्षाइएज। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/asthma.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/asthma.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/asthma.html
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एक निरमषा | कपडषाको अनुहषार ढषाक्े िस्ुहरु, व्यक्तिरत 
सुरक्षात्मक उपकरण र सू्ल स्षास्थ्य नीवतहरू

तपषाईंको मषास् लरषाउने :
• तपषाईईँको मुख र नषाक छोप्ु पद्गछ
• खेलौनषा होईन
• तपषाईँ िररपरर घुम्षा कुनै पनन समय लिषाउनु पद्गछ
• पवहलो कक्षा र मषाचथकषा प्रत्येकले लिषाउनु पद्गछ
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स्क्रीननंर र विद्षालय बहहष्षार
विद्षालय स्र योजनषाहरूले विद्षालय प्रिेर हुनुभन्दषा पवहले COVID-19 लक्णहरूको स्कीननंि समषािेर िद्गछन्। यस 
योजनषाको केवह भषािहरूले विद्षालय कम्गचषारीको ननयन्तण बषावहरकषा सुरक्षा उपषायहरू सम्बोधन िन्ग समुदषाय स्रको 
सषाझेदषारीको प्रयोि समषािेर िनु्गपद्गछ। विद्षालय प्रिेर विद्षाथथीले सू्ल सम्पत्तीमषा प्रविष्ट िररेको गबनु्मषा सुरू हुन्छ। 
यसमषा विद्षालय बसहरू विषारषा ओसषानने कषाय्ग समषािेर छ। 

सुरक्षा अपेक्षाहरू
विद्यालयहरू द्यारया केन्टकी सयाि्वजनिक स्यास्थ्य विभयागले निरया्वररत गर ेअिुसयार  
कयायया्वन्वयि गररिुपर्वछ।

•	 ननम्न मषा सषामुदषाययक जरक्षा :
o एक विद्षाथथी गबरषामी भएर विद्षालय आएमषा 
o बस स्पमषा सषामषाजजक दूरी 
o यषातषायषात आिश्यकतषाहरू 
o व्यक्तिित सुरक्षा उपकरण (मषास् 

लिषाउने) नीगतहरू।
•	 सब ैविद्षाथथीहरू र कम्गचषारीहरूकषा लषागि विद्षालय 

सम्पत्ती प्रविष्ष्टको गबनु्मषा तषापरिम जषाचँ 
(स्र्गविहीन थमषा्गमीटर) िनु्गपछ्ग। विद्षालय बस 
सिषारी िन्ग, अगभभषािकहरूल ेप्रते्यक गबहषान 
प्रमषाणीकरण िनु्ग पछ्ग वक बस चढ्दषा विद्षाथथीको 
तषापरिम 100.4 भन्दषा बढी छैन। विद्षाथथीको 
तषापरिम विद्षालयको सम्पत्तीमषा हँुदषा पनुः जषँाच 

िररनछे। बझु्हुोस ्वक यनद कुन ैविद्षाथथीको पनु: 
जषाचँकषा रिममषा 100.4 भन्दषा बनढ तषापरिम भएको 
फेलषा पषाररयो भन ेत्यस बसकषा विद्षाथथीहरु र चषालक 
सम्पक्ग  ट्रेससङमषा सलंग्न हुनछेन ्यनद ज्वरो आएको 
विद्षाथथी COVID-19 भएको ननधषा्गररत भयो भन।े

o तषापरिम जलने कम्गचषारीले उपलब्ध भएमषा 
स्र्गविहीन थमषा्गमीटरको प्रयोि िनु्ग पद्गछ। 
भषाइरल प्रसषार रोक्कषा लषागि कुनै मौखखक 
तषापमषान जषाँच िनु्गहँुदैन।

o कम्गचषारी सदस्यले थमषा्गमीटरमषा छरु नु अचघ 
हषातहरू सफषा िनु्गपद्गछ।

o थमवोगमटर ननमषा्गतषाको ससफषारररहरु अनुसषार 
सफषा िररनु पछ्ग।

सुरक्षा 
सोच्ुहोस्
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•	 विद्षालय स्षास्थ्य ननतीहरूमषा अगभभषािकहरूलषाई 
विद्षाथथीहरूलषाई घरमै रषाख्नकषा लषागि ननददेरनहरू 
समषािेर िनु्गपद्गछ यनद उनीहरूले तलकषा मध्ये 
COVID-19 कषा लषागि कुनै बवहष्षार मषापदण्ड पूरषा 
िद्गछन् भने सफषाइ दस्षािेज नभएसम्म घरमै 
रषाख्नुपद्गछ। यी मषापदण्डहरु कम्गचषारीकषा लषागि 
पनन तयषार हुनुपद्गछ। 

बहहष्षार मषापर्ण्ड :
यनद ननम्नमध्ये कुनै घटनषा दरेखषा पद्गछन् भने विद्षाथथीहरु 
िषा कम्गचषारीहरू घरमै बस्नुपद्गछ िषा घर पठषाउनु पद्गछः

o 100.4 भन्दषा बढी तषापरिम
o खोकी
o GI (बषान्तषा/पखषालषा)
o नयषाँ दषाि 
o COVID-19 मषागमलषा संि अनषािरण भएको 

48 घण्षाको अिचधमषा लक्णहरूको 
रुरुआत हुनु अचघ र घर अलिषाि बन्द िन्ग

मषापदण्ड पूरषा निररेसम्म। अचधक विस्तृत 
मषाि्गदर्गनकषा लषागि थिषानीय स्षास्थ्य 
विभषािलषाई सम्पक्ग  िनु्गहोस्।

o यनद बवहष्षार अस्ष्ट छ भने तपषाईको 
सू्ल नस्गसँि परषामर्ग जलनुहोस्।

•	 विद्षालयको सम्पत्तीमषा प्रिेर िनने कसैलषाई यनद 
गतनीहरू बवहष्षार मषापदण्डहरू मध्ये कुनै एक पूरषा 
िद्गछन् भने उनीहरूलषाई प्रविष्ष्ट निन्ग ननददेरन नददै 
संकेत चचन्ह रषाख्नुहोस्।

बनहष्यार मयापरण्ड
100.4 भन्दषा बढी  
तषापरिम
र/िषा
खोकी

र/िषा
बषान्तषा/पखषालषा

र/िषा
नयषाँ दषाि

र/िषा
48 घण्षा अिचधमषा 
COVID-19 मषागमलषा  
संि अनषािरण

घरमषा 
रहनुहोस्
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अलरषाि मषापर्ण्ड :
हषामी ससफषाररस िद्गछौँ वक विद्षालयहरूमषा गबरषामी 
विद्षाथथीहरूको अलिषािकषा लषागि क्ेत् तोवकएको छ र 
जबसम्म विद्षाथथीलषाई बुिषाआमषा, अगभभषािक िषा 
तोवकएको व्यक्तिले जलन नआएसम्म ियस् पय्गिेक्ण 
कषायम िन्ग सक्े क्मतषा भएको क्ेत् तोवकएको छ। 
संरिषामक रोिकषा लक्णहरू भएकषा विद्षाथथीहरूसँि संिै 
रषाख्नुहँुदैन। यषातषायषातकषा लषागि पखखदि रहरेको बेलषा 
विद्षाथथीले अनुहषार छोप्े चचजको प्रयोि िररेको छ भन्े 
सुननक्श्चत िनु्गहोस् यनद सो नलिषाउनु पनने कुनै 
चचवकत्वकय कषारण छैन भने।
•	 सम्षावित संरिषामक विद्षाथथीकषा लषागि  

यषातषायषात मषापदण्ड :
o यनद अगभभषािकको कुनै यषातषायषात सषाधन 

छैन भने विद्षाथथी कसरी घर पुग्ने।
o यनद अगभभषािकले गपक-अपकषा लषागि 

फोनहरुको प्रगतवरियषा िरररहरेको छैन भने, 
त्यस्षा पररक्थिगतहरूकषा लषागि अिक्थित 
प्रोटोकलहरु अनुसरण िनु्गहोस्।

o विद्षाथथीहरूलषाई विद्षालय बसमषा गबरषामी 
अिथिषामषा घर पठषाउन सवकँदैन।

•	 विद्षालय फवकदि ने नीगत :
o सू्लमषा तब फक्ग नुहोस् जब थिषानीय 

स्षास्थ्य विभषाि िषा विद्षाथथीको प्रदषायकले 
विद्षालय ररेकड्गकषा लषागि सफषाइ कषािजषात 
प्रदषान िद्गछ।

•	 दूर जरक्षालषाई सम्बोधन िन्ग लचचलो उपक्थिगत 
नीगत जब विद्षाथथीहरू अलिषाि/क्षाररेन्टषाइनमषा छन् 
र दूर जरक्षा ननददेरनमषा भषाि जलन सक्म हुन्छन्।

•	 खोप र िषागषदि क स्षास्थ्य स्कीननंि जषाँच -  
जषारी आिश्यकतषा 

o वकन्रिषाटदेन र छैठौं कक्षाको परीक्षाकषा 
लषागि उच्च प्रषाथगमकतषा हुनुपद्गछ 

•	 एक चचवकत्षा घर संि सम्बन्।
•	 दृष्ष्ट र दन्त स्कीननंिको समषािेर।

o KRS 156.160 र 702 KAR 1:160 प्रगत 
सषामुवहक स्स्कननंि सबै पक्हरूको 
स्कीननंिकषा समयमषा कसरी एसिपोजर 
कम िन्ग सवकन्छ भन्े योजनषा पूरषा 
नभएसम्म नढलषाइ िनु्गपछ्ग।

•	 संरिषामक रोि कषा लषािी अनुपक्थिगत को प्रितृयत्त/
ढषाँचषा कषा लषािी विद्षालय उपक्थिगत ननिरषानी :

o COVID-19/इन्फ्ुएन्षाको अनुपक्थिगत 
पवहचषानकषा लषागि एक अनुिमन प्रणषालीको 
विकषास िनु्गहोस् जसमषा व्यक्तिित 
विद्षालय सषाइट स्रमषा सषामषान् दरहरू/
ढषाँचषासँि तुलनषा िन्ग सक्े क्मतषा रहोस्। 

o विद्षालय बन्द र दूर जरक्षा सुरुिषातकषा 
लषागि योजनषाको विकषास िनु्गहोस् जब 
संरिषामक रोिको दर िषा अनुपक्थिगत दर 
बढ्दछ तब विद्षालय सषाइटको रोकथषाम र 
सरसफषाइकषा लषागि अनुमगत नदनकषा लषागि 
सहयोि पुिोस्। यी योजनषाहरूमषा बन्द िन्ग 
र पुनः खोल्कषा लषागि विरेष 
नदरषाननददेरहरू हुनुपद्गछ। 
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•	 ननम्न समषािेर िन्गकषा लषागि स्षास्थ्य जरक्षा 
समषािेर िनु्गहोस् :

o हषात धुने तररकषाको प्रि्गद्धन र मोडरेजलङ िन्ग 
o हषात धुने कषाय्ग हुनुपद्गछ :

•	 खषानु अचघ र पछषावड
•	 रौचषालय प्रयोि िनु्ग अचघ र पचछ
•	 जब हषातहरूमषा धुलो हुन्छ
•	 पय्गिेक्क कम्गचषारी व्यक्तिको 

ननण्गय अनुरुप हषात सेननटषाइजर 
प्रयोि िनु्गहोस्

o विद्षालय प्रिेर र सुरक्क्त भण्डषारणमषा हषात 
सेननटषाइजरको प्रयोि 

o स्थि पोषण
o रषारीररक िगतविचध - स्षास्थ्य जरक्षा 

विजरष्ट उमेर हुनुपद्गछ विगभन् उमेरकषा 
उत्तम बुझषाइको जषानकषारीलषाई सम्बोधन 
िन्ग र प्रसंिमषा रषाख्न, िषा विजरष्ट 
आिश्यकतषाहरू जस्ै भषाषषा, संज्ञषानषात्मक 
क्मतषा, संस्तृ गत, आनद।

उत्तम अभ्षास - अवतररक्त रणिीवतहरू जुि स्कू लहरूले अिुसरण गि्व छिौट गि्व सक्दछि्

•	 पररिषारकषा लषागि (ननददेरन पषानषाहरू, समषाचषारपत्हरू, सोरल गमवडयषा) विद्षालयमषा अभ्षासकषा बषाररेमषा अनुहषार 
ढषाक्े चचज सवहतकषा रोिको भषाइरल फैजलनबषाट बचषाउनकषा लषागि उचचत हषात धुने र हषात सेननटषाइज िनने 
तररकषाहरू, र घर बषावहर सषामषाजजक दूरी अभ्षासको बषाररेमषा सुचनषा प्रदषान िनु्गहोस्। https://covid19.ncdhhs.
gov/materials-resources/social-media-toolkit-covid-19

•	 पररिषारलषाई उनीहकषा बच्चषालषाई विद्षालय कवहले नपठषाउने भनेर जषानकषारी नदनकषा लषागि बवहष्रण मषापदण्डकषा 
सषाथ ननददेरनमूलक पषानषा प्रदषान िनु्गहोस् र यनद बच्चषाले बवहष्षारको मषापदण्ड पूरषा िररे भने उनीहरूलषाई वकन घर 
पठषाउन सवकन्छ भनेर उनीहरूले रषाम्ोसँि बुझ्ेछन्।

•	 सुननक्श्चत िनु्गहोस् वक गबरषामी छरु ट्ीको नीगत स्षाफकषा लषागि गबरषामी हँुदषा घरमषा बसषाउन उदषार छ।
•	 उपक्थिगत-आश्रित परुस्षारहरू र ररेटटंिहरू बन्द िररेर गबरषामी भएमषा विद्षाथथीहरुलषाई घरमषा बस्न प्रोत्षावहत िनु्गहोस।्
•	 विद्षालय नस्ग बषाहरेक, एक सू्लमषा स्थि अवफसर तोक्ुहोस्, जो एक व्यक्ति कम्गचषारी हुन सहमत छ जसले 

विद्षालयकषा लषागि सम्षावित सुधषारहरु र िषा चचन्तषाहरू पवहचषान िन्ग र सन्षार िन्ग सक्दछ। 
•	 बसमषा चढ्दषा विद्षाथथीको अगभभषािकको तषापरिम कषा बषाररे प्रमषाणीकरण भन्दषा, बसमषा प्रिेर िनने ठषाउँमषा विद्षाथथीको 

तषापरिम जषाँच िनु्गहोस्।
•	 बस चषालकहरूकषा लषागि प्रजरक्ण :

o यनद बुिषाआमषा/अगभभषािक बस स्पमषा छन् भने, बच्चषालषाई सुरक्षा सुननक्श्चत िन्ग घर पठषाउनुहोस् यनद 
बच्चषाले बवहष्षार मषापदण्ड पूरषा िद्गछ।  

o यनद बिुषाआमषा/अगभभषािक उपलब्ध छैनन ्भन,े बच्चषालषाई विद्षालय सषाइटमषा गपक-अपकषा लषागि सषानु्गपननेछ।
•	 अन् विद्षाथथीहरूबषाट अचधक दूरीमषा बसमषा अलिषािकषा लषागि क्ेत् पवहचषान िनु्गहोस्। 
•	 सुननक्श्चत िनु्गहोस् वक विद्षाथथीको मुख र नषाक ढषाक् मषास् छ जब विद्षाथथीकषा लषागि चचवकत्षा 

मषाफी ज्ञषात छैन।

https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/social-media-toolkit-covid-19
https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/social-media-toolkit-covid-19
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सरसफषाई र िषातषािरणीय मषापर्ण्डहरू

सङ्रिषामक भषाइरल कणहरू खोक्दषा, हषाचछ्ुँ िदषा्ग, कुरषा िदषा्ग र हषाँस्षा सतहमषा अितरण िन्ग सक्े चचन्तषाकषा कषारणले, यस 
सषाि्गजननक स्षास्थ्य आपतकषालमषा विद्षालयहरूको लषागि सुरक्षा अपेक्षाहरूल ेननम्न समषािेर िनु्गपद्गछ :

सुरक्षा अपेक्षाहरू
विद्यालयहरू द्यारया केन्टकी सयाि्वजनिक स्यास्थ्य विभयागले निरया्वररत गर ेअिुसयार  
कयायया्वन्वयि गररिुपर्वछ।

•	 सही हषात र श्षासप्रश्षासको स्च्छतषा अभ्षासहरू 
(खोक्दषा र हषाचु्छयुँ िदषा्ग ढषाक्े) लषाई प्रोत्षावहत िददै 
विद्षालय सुविधषाहरूमषा संकेतहरू रषाख्नुहोस्। 

•	 सबै विद्षालय सुविधषाहरूको दैननक सफषाई  
र कीटषाणुरोधन।

•	 बन्द र पुनः खुलषा िनने बषाररे मषाि्गदर्गनकषा लषागि 
थिषानीय स्षास्थ्य विभषािसँि सहकषाय्ग िनु्गहोस्।

•	 कक्षा कोठषामषा हषािषा आितजषाित क्मतषा ननधषा्गरण 
िन्गकषा लषागि तपषाईको थिषानीय स्षास्थ्य विभषािको 
िषातषािरणीय स्षास्थ्य कषाय्गरिम संि परषामर्ग 
िनु्गहोस्। जब व्यषािहषाररक र सम्षाव्य हुन्छ, बषावहरी 
ननददेरषात्मक समय प्रयोि िनु्गहोस्।

 

सुरक्षा 
सोच्ुहोस्
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हषात स्च्छतषा 

•	 हषात सफषाई आपूगतदि हरु सजजलैसँि उपलब्ध 
बनषाउनुहोस्। सबै रौचषालयहरू पयषा्गप्त हषात सषाबुन 
र तौजलयषा िषा हषात सुकषाउने उपकरणहरूको सुचषारु 
कषा लषागि प्रषायः अनुिमन िररनु पद्गछ।

•	 जब सषाबुन र पषानी सजजलैसँि उपलब्ध हँुदैन तब 
कम्तिमषा 60% अल्ोहल समषािेर भएको हषात 
सेननटषाइजर प्रयोि िन्ग सवकन्छ।

•	 घर र विद्षालयमषा हँुदषा हषातहरू सफषा िनने र 
आँखषाहरू, नषाक, िषा मुख फोहोर हषातले  
छरु नुबषाट जोिषाउन सषामषान् रोकथषाम कषाय्गहरू 
अनुसरण िनु्गहोस्। घरमषा यी िगतविचधहरू 
प्रोत्षावहत िनु्गहोस्।

कसरी सफषा र 
क्रीटषाणुरहहत रनने

 
कक्षा कोठषाहरु, व्यषायषामरषालषाहरु, रौचषालयहरु, लकर 
कोठषाहरु, क्षाफेटरेररयषा बस्ने ससट र अन् सुविधषाहरूको 
दैननक सफषाई र कीटषाणुरोधन, COVID-19 महषामषारी र 
मौसमी इन्फ्ूएन्षा सवहत सबै रोिको फैलषािट रोक्कषा 
लषागि महत्वपूण्ग छ। उच्च स्र्ग क्ेत्हरूमषा विरेष ध्यषान 
नदइनु पद्गछ, जस्ै पषानी फोहरषा, ढोकषाको ह्षान्ल, बत्ती 
स्स्च, डरेस्, कम्प्ुटर, फोन, रौचषालय, धषारषा, ससंक, 
ररेजलंि, आनद। यो ससफषाररर िररन्छ वक उच्च स्र्ग सतहहरु 
को बषारम्बषार सफषा र कीटषाणुरवहत िररनुपद्गछ।

सतहहरू
•	 सबै कम्गचषारीहरूलषाई सफषा िनने प्रोटोकलहरूको 

तषाजलम नदइनु पद्गछ जसमषा सफषा िनने त्यसपचछ 
जीिषाणुरोधन िनने र EPA विषारषा स्ीकतृ त 
कीटषाणुनषारक सूचीकषा आधषारमषा सम्पक्ग  
आिश्यकतषाहरूमषा समय पषालनषा िनने समषािेर छन्। 
यनद सतहहरू फोहोर छन् भने, गतनीहरूलषाई 
कीटषाणुरोधन िनु्ग अचघ वडटजनेन्ट िषा सषाबुन र 
पषानीले सफषा िनु्गपद्गछ।

•	 कीटषाणुरोधनकषा लषागि, पषातलो घररेलु ब्ीच 
घोलहरू, कम्तिमषा 70% अल्ोहलकषा सषाथ 
अल्ोहल घोलहरू, र सबै भन्दषा सषाधषारण  
EPA-दतषा्ग भएकषा घररेलु कीटषाणुनषारकहरु 
प्रभषािकषारी हुनुपद्गछ।

o सतहको लषागि उपयुति छ भने पषातलो 
घररेलु ब्ीच घोलहरु प्रयोि िन्ग सवकन्छ। 
प्रयोि र उचचत िषायुसंचषारकषा लषागि 
ननमषा्गतषाकषा ननददेरनहरू पषालनषा िनु्गहोस्। 
सुननक्श्चत िनु्गहोस् वक उत्षादनको 
समयषािचध समषाप्त भएको छैन। अमोननयषा 
िषा कुनै अन् क्ीनजरकषा सषाथ कवहलेपनन 
घररेलु ब्ीच नगमसषाउनुहोस्। म्षाद 
नसवकएको घररेलू ब्ीच कोरोनषाभषाइरस 
विरुद्ध प्रभषािकषारी हुनेछ जब ठीकसंि 
पषातलो िररन्छ।

 
निम्न ममश्रण गररे ब्ीच घोल  

तययार गिु्वहोस् :
- 5 टेबल चम्मच (1/3 कप) ब्ीच प्रवत 

ग्यालि पयािी
 िया

- 4 चचयया चम्मच ब्ीच प्रवत चौथयाई  
ग्यालि पयािी

o EPA अनुमोनदत SARS-CoV-2 
कीटषाणुनषारक उत्षादनहरु भषाइरस मषान्ग 
कडषा भएको डषाटषाकषा आधषार मषा 
COVID-19 गबरूद्ध प्रभषािी हुने अपेक्षा 
िररन्छ। (https://www.epa.gov/
pesticide-registration/list-n-
disinfectants-use-against-
sars-cov-2-covid-19). सबै सफषाई र 
कीटषाणुनषारक उत्षादनहरूकषा लषागि 
ननमषा्गतषाकषा ननददेरनहरू पषालनषा िनु्गहोस् 
(जस्ै, केक््रिकरण, प्रयोि विचध र 
सम्पक्ग  समय)। 
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•	 नरम (चछद्युति) सतहहरू जस्ै कषापनेट भुइँहरू र 
पदषा्गहरूकषा लषागि, दरेखखने फोहोर हटषाउनुहोस् यनद 
यी सतहहरूमषा प्रयोिको लषागि संकेत िररएकषा 
उचचत सषाधनहरु सषाथ छन् भने सफषा िनु्गहोस्। यनद 
यी िस्ुहरूलषाई पखषाल् सवकन्छ भने, यी 
िस्ुहरुलषाई न्षानो उचचत पषानी सेटटंि प्रयोि िररेर 
ननमषा्गतषाको ननददेरन अनुरूप पखषाल्ुहोस् र त्यसपचछ 
सम्पूण्ग रूपमषा सुख्षा बनषाउनुहोस्।

    
शशक्कहरु र  
प्रशषासननक स्षाफ
•	 कक्षा कोठषा र कषायषा्गलयहरूमषा संकेतहरू प्रदषान िररेर 

उत्तम हषात स्च्छतषालषाई प्रोत्षावहत िनु्गहोस्।
•	 कक्षा र कषायषा्गलयमषा बषारम्बषार छोइएकषा िस्ुहरू 

जस्ै डरेस्, ढोकषाको ह्षान्ल, रिषाफ्ंटि उपकरण, 
पेस्न्ल सषाप्गनर, से्पलर, मषाक्ग र, सेतो बोड्गहरू, र 
विद्षाथथीहरूले प्रषायः सषाझषा िनने, आनद जस्षा 
िस्ुहरुलषाई कीटषाणुरवहत बनषाउन चौकीदषारलषाई 
सहयोि पुयषा्गउनुहोस्।

•	 कक्षा कोठषा क्ेत्कषा िलैँचषाहरू सबै भुइँहरु सफषा र 
कीटषाणुनषारक िन्ग सजजलो होस् भनेर सुननक्श्चत 
िन्ग यस समयमषा हटषाउनुपननेछ।

   
हेरचषाह को  
जिम्ेिषार कम्गचषारी
•	 सफयाई कम्वचयारीहरूले सफया प्रवरिययामया सबै 

कयामहरू रद्ी टोकरीको व्यिस्यापि सनहत कया 
लयामग विस्ोजेबल पन्याहरु लगयाउिु पर्वछ।

o पन्षाहरु प्रयोि भईरहरेको कीटषाणुनषारक 
उत्षादनहरू संि गमल्ो हुनुपद्गछ। प्रयोि 
िनने र िरपरको क्ेत्को दूषणबषाट बच् 
पन्षाहरुलषाई ध्यषानपूि्गक हटषाउनु पद्गछ। 
पञ्षा हटषाए पचछ हषातहरू सफषा िन्ग 
ननक्श्चत हुनुहोस्। 
 

o सफषाई र कीटषाणुनषारक उत्षादनहरूमषा 
आधषाररत भएर र छ्षागपने जोखखम 
भएकको आधषारमषा थप PPE प्रयोि िन्ग 
आिश्यक हुन सक्दछ।

•	 सबै क्ेत्हरू चौकीदषार कोठषाहरू सवहत जहषाँ सफषाई 
आपूगतदि हरु र विषषाति िस्ुहरू भण्डषारण िररएकषा 
छन् तषाल लिषाएर रषाख्नु पद्गछ।

•	 विषषालु/तरल पदषाथ्गहरू भएकषा सबै बोतलहरू स्ष्ट 
रुपमषा लेबल िररएकषा हुनुपद्गछ।

•	 कक्षाकोठषा र विद्षाथथीहरूको पहँुचयोग् क्ेत्हरूमषा 
रषाखखएकषा कीटषाणुनषारकहरू र सफषाई सषामग्ीहरू 
विद्षाथथीहरूको पहँुचबषाट टषाढषा रषाखखनुपद्गछ र 
तषालषा लिषाइएको हुनुपद्गछ, जुन रसषायननक लेबल 
र कक्षाकोठषामषा विद्षाथथीहरूको उमेर समूहमषा 
ननभ्गर िद्गछ। 

    
   पषानीकषा फोहोरषाहरु

•	 पषानीकषा फोहोरषाहरु विद्षालय अिचधभर बषारम्बषार 
स्च्छ र सफषा िररनु पद्गछ। सम्ि भएसम्म, 
विद्षाथथीहरूले नदनभरर पषानी भन्गकषा लषागि आफ्ै 
पुनः प्रयोियोग् पषानीकषा बोतलहरू उपलब्ध िरषाउनु 
पद्गछ। यसले पषानीको फोहोरषाबषाट ससधै गपउने 
विद्षाथथीहरूको संख्षा कम िननेछ। 

 
   विद्षालय बसहरू

• बसकषा सतहहरू जुन उच्च सम्पक्ग  भएकषा छन्, 
जस्ै ह्षान् रलेहरु, सीट र झ्षालहरु प्रत्येक बस 
मषाि्ग पचछ र जगतसक्दो चषाँडो कीटषाणुरवहत 
पषाररनुपद्गछ।

•	 सबै बसहरूले कम्तिमषा 60% अल्ोहलमषा 
आधषाररत हषात सेननटषाइजर प्रदषान िनु्ग पद्गछ, जुन 
बसको अिषावड अिक्थित हुनुपद्गछ, विद्षाथथीहरूले 
बसमषा चढ्ने रिममषा उनीहरूले प्रयोि िनु्ग पद्गछ। यी 
रसषायनहरूको प्रयोि र भण्डषारण सँधै बस चषालक 
र/िषा बस ननररक्कको ननरीक्णमषा हुनुपद्गछ। 
तषापमषान जोखखमकषा कषारण हषात सेननटषाइजर बसमषा 
छोडनु हँुदैन।
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•	 बस मषाि्ग सम्पन् भइसकेपचछ झ्षालहरु र ढोकषाहरु 
खोल्े, मौसम अनुमगत अनुसषार, बसमषा हषािषा 
आितजषाित िन्ग नदनुपद्गछ।

•	 कीटषाणुरोधन/सरसफषाई अभ्षासहरूकषा  
लषागि मषाि्गहरू बीच अगतररति समयकषा लषागि 
अनुमगत नदनुहोस्।

खेल मैर्षानहरू
•	 विद्षाथथीहरूले बषावहर खेल् जषानु अचघ र तुरून्त 

विद्षालय भिन गभत् फक्ग दषा हषात धोएर उत्तम हषात 
स्च्छतषा अभ्षास िनु्ग पद्गछ।

•	 एक पटक खेल मैदषानमषा कगत कक्षाहरू सीगमत 
िनने िरर विरषाम समय तषाजलकषा तोकु्होस्। यनद 
बहु खेल मैदषानहरू उपलब्ध छन् भने, 
गतनीहरूलषाई कगत विद्षाथथीहरू गमससँदै छन् भन्े 
कम िन्ग प्रयोि िनु्गहोस्।

 
खषानषा सेिषा
•	 खषाजषा खषान ेसमय फरक-फरक र टरेबलमषा 

सषामषाजजक दूरी प्रि्गद्धन िनु्गहोस ्(खषानषा एलजथी 
भएकषा विद्षाथथीहरूकषा लषागि ठषाउँ पनन समषािेर 
िनु्गहोस)्। यनद विद्षाथथीहरूल ेक्षाफेटरेररयषामषा 
खषान्छन् भन,े विद्षाथथीहरुको समहूको बीचमषा 
सतहहरु सफषा र स्च्छ िररनपुद्गछ। यनद विद्षालयले 
COVID-19 को सकषारषात्मक केस अनुभि िद्गछ भने 
त्यस्ो अिथिषामषा सहयोि िन्ग सीट छरुट्षाउने र 
सम्पक्ग  ट्रेससंि लषाि ुिनु्ग आिश्यक छ।

•	 वडस्ोजेबल खषानषा सेिषा िस्ुहरू (थषालहरु, 
भषाँडषाकुडषाहरु) प्रयोि िनु्गहोस्। यनद वडस्ोजेबल 
िस्ुहरू व्यिहषाररक िषा योग् हँुदैनन् भने, सुननक्श्चत 
िनु्गहोस् वक सबै िैर-वडस्ोजेबल खषानषा सेिषा 
िस्ुहरू पन्षासवहत ह्षान्ल िररएकषा छन्, भषाँडषा 
सषाबुन र तषातो पषानीले धोइन्छन्, र पखषाजलन्छन् र 
सफषा िररन्छन् िषा मषाँडषा मषाज्ने मससनमषा रषाखखन्छन्।

•	 यनद विद्षालयको समय भन्दषा बषावहरको कुनै  
पनन कषाय्गरिममषा खषानषा प्रस्षाि िररएको छ भने 
विद्षाथथी र स्षाफ बीचको सम्पक्ग  घटषाउन एवककतृ त 
खषानषा पस्स्नुहोस्।

•	 खषानषा र भषाँडषाहरु सषाझषा निनु्गहोस् र खषानषा एलजथी 
भएकषा विद्षाथथीहरूको सुरक्षा सुननक्श्चत िनु्गहोस्।

 
   क्षाफेटेररयषा कम्गचषारी

•	 सुननक्श्चत िनु्गहोस् वक कम्गचषारीहरूलषाई हषात धुने, 
उचचत पञ्षा प्रयोि, व्यक्तिित सरसफषाइ, 
खषानषाको एलजथी भएकषा विद्षाथथीहरूलषाई सुरक्क्त 
खषानषा सेिषा, र खषानषा सम्पक्ग  सतहहरू सफषा र 
स्च्छ िनने कषाय्गप्रणषालीहरूमषा जोड नदएर 
उनीहरूलषाई तोवकएको कत्गव्यहरूकषा सषान्दगभदि क 
मषानक अपररेटटंि प्रवरियषाहरूमषा प्रजरक्ण नदइन्छ।

•	 असिर छोइने सतहहरू जस्ै भषान्छषा कषाउन्टर मषाचथ, 
क्षाफेटरेररयषा र सेिषा टरेबलहरु, ढोकषा ह्षाण्डलहरू, 
िषाडषाहरू र ट्रेहरू, नदन भर सफषा, सेननटषाइज र 
स्च्छ िनु्गहोस्।

•	 उचचत हषात स्च्छतषा अभ्षास िनु्गहोस्। कम्तिमषा  
20 सेकेन्कषा लषागि सषाबुन र पषानीले ननयगमत  
हषात धुनुहोस्। 

•	 तपषाईंको हषात धुने मुख् समयहरूमषा सषागमल छन् :
o कषामको पषारी अचघ र पछषावड
o कषामको विरषाम अचघ र पछषावड
o रौचषालय प्रयोि पचछ
o खषानषा खषानु िषा तयषार िनु्ग अचघ
o खषानषा तयषार िदषा्ग वडस्ोजेबल पन्षाहरू 

रषाख्नु अचघ र बषावहर ननकषाले पचछ
o खषाली हषातले िस्ुहरू छोएपचछ जस्ै 

टरेबल, ट्रे, कषाट्ग, यषा्गक, भषाँडषा, कप, 
भषाँडषाकुडषा, झोलषा, कूलर, टट्स र रद्दी 
टोकरी जुन अन् कम्गचषारीहरू, विद्षाथथीहरू, 
िषा आिन्तुकहरू विषारषा छोइएकषा छन्

o तपषाईंको नषाक खषाली िररे पचछ, खोके पचछ 
िषा हषाचछ्ुँ िररेपचछ

o कपडषा अनुहषार आिरण  रषाखखसकेपचछ, 
छोए पचछ िषा हटषाए पचछ
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व्यषायषामशषालषा, शषारीररक शशक्षा कक्षा 
कोठषाहरू, र भषारोत्तोलन कोठषाहरू
•	 कक्षा िषा खेल टोलीहरू बीच प्रषायः प्रयोि िररएकषा 

उपकरणहरु सफषा र सेननटषाइज िनु्गहोस्। 
•	 व्यषायषामरषालषा लकर कोठषामषा हषात स्च्छतषा 

ननयमहरू प्रदषान िनु्गहोस् र विद्षाथथीहरूलषाई 
व्यक्तिित िस्ुहरू िषा खेलकुदकषा पोरषाकहरु 
सषाझेदषारी निन्ग सल्षाह नदनुहोस्।

•	 प्रत्येक प्रयोि पचछ उपकरणहरूमषा प्रयोिकषा  
लषागि कोठषा भर कीटषाणुनषारक िषाइप से्रनहरू 
प्रदषान िनु्गहोस्।

•	 विद्षाथथीहरु र खेलषाडीहरूलषाई कसरत र/िषा 
खेलकुद उपकरणहरू प्रयोि िनु्ग अचघ र  
पछषावड उत्तम हषात स्च्छतषाकषा अभ्षास िन्ग 
प्रोत्षावहत िनु्गहोस्।

उत्तम अभ्षास - अवतररक्त रणिीवतहरू जुि विद्यालयहरूले अिुसरण गि्व छिौट गि्व सक्दछि्

•	 रिन्ट अवफस डरेस् र क्षाफेटरेररयषा सेिषा क्ेत् जस्षा उच्च स्रको अन्तवरिदि यषा र लेनदरेनको हुने क्ेत्मषा अथिषायी िषा 
थिषायी प्ेसिीग्षास किचहरु प्रदषान िनु्गहोस्।
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एक निरमषा | सरसफषाई र िषातषािरणीय मषापर्ण्डहरू

 कसरी आफ्ो हषात धुनेः
1. बगिरहरेको पषानीले गभजेको हषात गभजषाउनुहोस् 
2. गभजेको हषात ढषाक् पयषा्गप्त सषाबुन लिषाउनुहोस्
3. हषातहरूको पछषावड सवहत, औलंषाहरू बीचमषा र नङहरू मुनन कम्तिमषा 20 सेकेन्कषा लषागि हषातकषा सबै  

सतहहरू गमच्ुहोस् 
4. बगिरहरेको पषानीले रषाम्री पखषाल्ुहोस् 
5. उपलब्ध भएअनुसषार सफषा, सुक्षा कपडषा, एकल  प्रयोि तौजलयषा िषा हषात सुकषाउने ड्षायर ले हषात सुकषाउनुहोस्

हयातहरु मभजयाउिुहोस् सयाबुि लगयाउिुहोस्

20 सेकेन्डकया लयामग हयातकया सबै सतहहरू ममच्ुहोस्

पखयाल्ुहोस् सुक्या पयािु्वहोस्



23 टोली केन्टकी | सुरक्षा अपेक्षाहरू र केन्टकी विद्षालयहरूकषा लषागि उत्तम अभ्षासहरूकषा लषागि मषाि्गदर्गन

सम्पक्ग  टे्ससङ

सुरक्षा अपेक्षाहरू
विद्यालयहरू द्यारया केन्टकी सयाि्वजनिक स्यास्थ्य विभयागले निरया्वररत गर ेअिुसयार  
कयायया्वन्वयि गररिुपर्वछ।

•	 COVID-19 कषा कुनै सकषारषात्मक केसकषा बषाररेमषा 
थिषानीय स्षास्थ्य विभषािलषाई सूचचत िनु्गहोस् र बस 
यषातषायषात, कक्षाकोठषाहरू, क्षाफेटरेररयषा सेटटंि 
चषाट्गहरू इत्यषानदको सम्पक्ग को सषाथ सम्पक्ग  
ट्रेससङमषा सहयोि िन्ग तयषार हुनुहोस्, जसले 
COVID-19 सकषारषात्मक विद्षाथथी र कम्गचषारीबषाट 
संरिमणको उच्च जोखखममषा भएकषाहरूको चछटो 
पवहचषान िन्ग मद्दत पुयषा्गउँछ। जोखखममषा रहरेकषा 
व्यक्तिहरूको 14 नदने क्षारन्टषाइन द्रुत रूपमषा 
थषालनी िनु्ग भषाइरल गबरषामीको अिषावड फैलषािट 
रोक्े हषाम्ो उत्तम रक्षा हो।

•	 सषाि्गजननक स्षास्थ्यले रोिको रोकथषाम िन्ग एक 
संरिमणीय गबरषामी भएको व्यक्तिको पवहचषान िन्ग, 
त्यस व्यक्तिलषाई अलि पषान्ग, र संरिगमत व्यक्तिको 
उच्च जोखखमको भएकषा अरुलषाई क्षाररेन्टषाइन िन्ग 
दरकौं दरेखख सम्पक्ग  ट्रेससङ प्रयोि िररेको छ। 

•	 यस प्रविचधले दषादुरषा, ठरेउलषा, िलिषाँड, र 
विद्षालयहरूमषा दरेखखने धेर ैअन् गबमषारीहरूको सषाथ 
कषाम िररेको छ। 

•	 तपषाईंकषा विद्षाथथीहरू र कम्गचषारीलषाई COVID-19 
को जोखखम रोक् बनषाइएको योजनषामषा सम्पक्ग  ट्रेस 
िननेहरूलषाई अनुसन्षानकषा सषाथ सहयोि पुयषा्गउनु 
सषागमल हुनुपद्गछ। 

सुरक्षा 
सोच्ुहोस्
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COVID-19 सन्दभ्गहरु

•	 https://govstatus.egov.com/kycovid19

•	 Centers for Disease Control and Prevention Considerations for School:  https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html

•	 FAQs for K-12 Schools: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
schools-childcare/schools-faq.html

•	 World Health Organization Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention 
and Control in Schools, March 2020:    https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-
schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4&gclid=EAIaIQobChMI-sPMsf7O6QIVD7
bICh1b2wyUEAAYASAAEgJ9GvD_BwE

•	 National Association for Pupil Transportation, Going Back to School Before the Kids 
3.1, A Return to School Roadmap:  http://www.transfinder.com/img/papers_and_
colateral/NAPT_back_before_kids_part1-290181.pdf 

•	 Centers for Disease Control, Recommendation Regarding the Use of Cloth Face 
Coverings, Especially in Areas of Significant Community-Based Transmission https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
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