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  પ્રસ્તાવના 

 
 

 
સરુક્ષિત રીત ેશાળાઓ ફરી શરૂ કરવા અંગ ેમાગગદર્શિકા ર્વકસાવવા આ ર્િર્ાગયક કવાયત હાથ ધરવા  
 

બદલ હુું પોપકોિગ ફર્િિચરિે અક્ષિિુંદિ આપવા માુંગ ુછું. COVID-19 રોગચાળાિ ેકારર્ે ર્વશ્વિરિી 
શાળાઓિે આંર્શક અથવા સુંપરૂ્ગપર્ે બુંધ રહવેાિી ફરજ પડી છે. શાળાઓ ફરીથી ખોલવી એ હાલમાું 
ચચાગિો મદુ્દો છે અિે શાળાિા અર્ધકારીઓ, સુંચાલકો અિે સરકારો માટે િારે પડકાર ઉિો કરે છે. એક 
વાત સ્પષ્ટ થઈ રહી છે કે આપર્ે બધાએ આ વાતાવરર્માું કેમ જીવવુું એ શીખવુું જરૂરી છે. જો 
શાળાઓ ફરીથી ખોલવાિી થાય, તો ખાતરી કરવી પડશે કે શાળાઓિી અંદર પ્રસારર્ અટકાવવા માટે 
ર્વદ્યાથીઓિે, શાળાિા સ્ટાફિે અિે માતાર્પતાિે પયાગપ્ત સરુિા આપવામાું આવે છે. શાળાઓ ફરી શરૂ 
કરવા માટે વ્યાપક આયોજિ કરવુું પડશ,ે માળખાગત વ્યવસ્થાઓ કરવી પડશે અિ ેતમામ 
હહતધારકોએ 

  

માિર્સક તૈયારી દાખવવી પડશે. તમેિા સ્થાર્િક સુંદિગિે ધ્યાિમાું લઇિ ેઅિે તમેિા દેશ-ર્વર્શષ્ટ 
આરોગ્ય અિે ર્શિર્ ર્વિાગિા માગગદશગિિે ધ્યાિમાું લઇિે પોપકોિગ ફર્િિચર દ્વારા ર્વકર્સત કરવામાું  
 

આવેલ આ માગગદર્શિકા ચોક્કસપર્ ેશાળા ફરીથી ખોલવાિા પ્રોટોકોલિ ેર્વકસાવવામાું શાળાઓિે મદદ 
કરશે. 
  
શિુેચ્છા સાથે, 
 

 
 
 
ડો. મોર્િકા અરોડા 
 

પીએચડી, એમએસસી (જાહરે આરોગ્ય), એમએસસી (બાળ ર્વકાસ) 
ર્િયામક અિે પ્રોફેસર: આરોગ્ય પ્રમોશિ ર્વિાગ 

િારતીય જાહરે આરોગ્ય ફાઉન્ડેશિ 
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શાળાઓ ફરીથી સલામત રીતે શરૂ કરવી 
શાળાઓ ફરી શરૂ કરતી વખતે ધ્યાન આપવાની બાબતો માટેની માર્ગદર્શગકા 

 
 

 

પર્રચય 
 
બધા શિક્ષકો, સહાયક સ્ટાફ અને શિદ્યાર્થીઓએ COVID-19 રોગચાળા દરમ્યાન િાળાઓના રોશ િંદા 
સિંચાલનમાિં તેમની પોતાની ભૂશમકાઓ ભ િિાની હોય છે. અત્યાર,ે ઘણાબધા દેિોએ પૂરી રીતે અર્થિા 
આિંશિક રીતે િાળાઓ ફરીર્થી ખોલી છે અર્થિા ખોલિાની પ્રશિયામાિં છે. સ્ર્થાશનક સિં ોગો ગમે તેિા 
હોિા છતાિં, દરકે િાળાએ રાષ્ટ્ર ીય, રાજ્ય અને મ્યુશનશસપલ કક્ષાના માર્ગદશગન અને સલાહન ું પાલન 
સુશનશિત કરિુિં  રૂરી છે. આ પ્રાપ્ત કરિા માટે, િૈશિધ્યસભર અશભગમ આિશ્યક છે. આિા છે કે આ 
સૂચનો અને માગગદિગનો શિક્ષકો, સહાયક સ્ટાફ અને શિદ્યાર્થીઓને તેમની પોતાની વ્યશિગત ભૂશમકાઓ 
અને  િાબદારીઓ શિિે ઉપયોગી માશહતી આપિ.ે 
 
 

COVID-19 શ ું છે? 
31 હડસેમ્બર 2019 િા રોજ, વર્લડગ હરે્લથ ઓગેિાઇઝેશિ (ડબ્લર્લયએુચઓ) િા ચીિ દેશમાું સ્સ્થત કાયાગલયે 
ચીિિા હુબેઇ પ્રાુંતિા વહુાિ શહરેમાું ન્યમુોર્િયા કેસોિો એક જથૂ િોંધ્યો. િવા કોરોિાવાયરસ સાથે 
સુંકળાયેલ ગુંિીર તીવ્ર શ્વસિ ર્સન્રોમિી પષુ્ષ્ટ કરવામાું આવી હતી. 
 
COVID-19 એ ખબૂ જ ચપેી છે અિે જ્યારે COVID-19 વાયરસ વહિ કરતા પ્રવાહીિા ટીપાું એક 
વ્યસ્તતથી બીજામાું સુંક્રર્મત થાય છે ત્યારે એ ફેલાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યસ્તત ખાુંસે છે, છીંક ખાય છે 
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અથવા બમૂ પાડે છે, ત્યારે વાયરસિા કર્ોવાળા ટીપાું હવામાું છટાું થાય છે અિે સપાટીઓ પર પડે છે. 
જો કોઈ વ્યસ્તત અન્ય લોકોિા હાથિ ેઅથવા વસ્તઓુિે અથવા જેિા પર વાયરસ ધરાવ તા ટીપાું 
પડેલા છે એવી સપાટીિ ેસ્પશગ કયાગ પછી તમેિી આંખો, િાક અથવા મોંઢાિે સ્પશે છે, તો તેઓ 
વાયરસિી ‘ઝડપ’ માું અવી શકે છે અિે ચપેગ્રસ્ત બિી શકે છે. આ વાયરસ હવામાું ટૂુંક સમયગાળા 
સધુી જ ટકી શકે છે, તથેી તે હવામાું રહલેાું ટીપાુંમાથી સીધા જ શ્વાસમાું જઇ શકે છે. જો ર્િયર્મત 
સફાઇથી દૂર કરવામાું િ આવે તો પ્લાષ્સ્ટક અથવા સ્ટીલ જેવી સખત સપાટીઓ પર વાયરસ વધમુાું 
વધ ુ72 કલાક સધુી ટકી શકે છે, અિે તથેી બધી સપાટીઓ, તેમજ રોકડ, કે્રહડટ કાર્ડગસ, પસુ્તકો, 
સ્ટેશિરી, દરવાજાિાું હને્ડલ અિે સપુરમાકેટિાું કાઉન્ટરો અિે ઉત્પાદિો, સુંિવત: જોખમી હોય છે. 
 

હતે   
 
આ માગગદર્શિકા ચેકક્ષલસ્્સ, ધ્યાિમાું લેવા જેવા આવશ્યક પ્રશ્નો અિે શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓિાું ઉદાહરર્ો પ્રદાિ 
કરે છે. આ માગગદશગિ સલામત રીતે ફરીથી "કેવી રીત"ે ખોલવાિી જાર્કારી આપે છે. એવી અપેિા 
રાખવી પર્ વાજબી છે કે શાળાઓ દ્વારા લાગ ુકરવામાું આવતા પ્રોટોકોલ સ્થાર્િક સ્સ્થતીઓમાું થતા 
ફેરફાર મજુબ બદલાશ.ે  
આ માગગદશગિોિો હતે ુએ છે કે અધ્યાપિ અિે શીખવા માટે શાળાઓિે ફરીથી સલામત રીતે ખોલવા 
માટે શાળાઓ અિે ર્વદ્યાથીઓ તયૈાર થાય. આ હતે ુર્શિકો, સહાયક સ્ટાફ અિે ર્વદ્યાથીઓિે શાળાઓ 
પર લાગ ુથઇ શકે એવી ર્વશેષ વ્યવસ્થાઓ સાથ ેપોતાિે ગોઠવી લેવા અથવા પહરક્ષચત થવા માટે 
મદદ કરવા માટેનો છે. 
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આ માર્ગદશગનોનો ઉદે્દશ નીચે પ્રમાણે છે: 
 
• COVID-19 ર્વશે સાચી માહહતી આપવી 
• શાળાઓ માટે ર્વશેષ વ્યવસ્થાઓ ર્વશે માહહતી આપવી 
• ર્વદ્યાથીઓ, સહાયક સ્ટાફ અિે ર્શિકો સાથ ેકેવી રીતે જોડાવુું તે ર્વશિેી માહહતી આપવી 
• ર્શિકો, સહાયક સ્ટાફ, ર્વદ્યાથીઓ, માતાર્પતા અિે શાળા સમદુાયો વચ્ચિેી હક્રયાપ્રર્તહક્રયા અંગેિી 

માહહતી આપવી 
• વગગખુંડમાું અિે અંતે શાળામાું COVID-19 િા ફેલાવાિે રોકવા માટેિી માહહતી આપવી 
• જો શાળામાું COVID-19 િી કોઇ શુંકાસ્પદ ઘટિા મળી આવે તો માિક સુંચાલિ પ્રહક્રયાઓ ર્વશે 

માહહતી આપવી  
• ર્શિકો અિ ેર્વદ્યાથીઓ માટે માિર્સક- સામાજજક સહાયક પેકેજ પર માહહતી આપવી 

શાળા વ્યવસ્થાપક મુંડળ અને પ્રાચાયગની ભમૂમકા 
 
• ર્શિકો અિ ેર્વદ્યાથીઓ પાછા આવવાથી પહલેા સ્વચ્છતા ર્િયુંત્રર્ અિ ેસામાજજક અંતર માટેિા 

ઉપાયઓ કરવાું. 
• બધા સ્ટાફ, શાળા સુંચાલક મુંડળિા સભ્યો અિ ેશાળામાું ખાદ્યપદાથગ બિાવિાર લોકોિા 

અક્ષિગમમાું શામેલ થવુું. 
• અમલમાું મકૂવાિી થતી યોજિાઓ તમેજ આ યોજિાઓમાું કરેલા કોઈપર્ ફેરફારો ર્વશે 

માતાર્પતાિે જાર્ કરતા રહવેી. 
• ર્વદ્યાથીઓ, ર્શિકો અિે સહાયક સ્ટાફિા આરોગ્યિી, સલામર્તિી અિે સખુાકારીિી રિા કરવી.  
• સામાજજક અંતર રાખવાિા પ્રોટોકોલિી દેખરેખ કરવી.  
• જરૂરી વ્યસ્તતગત રિર્ાત્મક ઉપકરર્ો (દા.ત. ફેસમાસ્ક) પહરેેલાું છે એિી ખાતરી કરવી. 
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• વર્ુગઅલ/ઓિલાઇિ ર્શિર્, ટીવી, રેહડયો અિે અન્ય તત્સમ તકો ર્વશે માતાર્પતા અિે 
ર્વદ્યાથીઓિે જાર્ કરતા રહવેી જે ર્વદ્યાથીઓ માટે, ખાસ કરીિે જે ર્વદ્યાથીઓ હજી સધુી શાળાએ 
પાછા િથી ફયાગ તેઓ માટે ઉપલબ્લધ છે. 

• સુંવેદિશીલ ર્વદ્યાથીઓિા સુંરિર્, પ્રેરર્ા અિે સહાયિ ેપ્રોત્સાહહત કરવુું. 
• ગેરહાજર રહવેાનુું વલર્ ધરાવતા તમામ ર્વદ્યાથીઓ અિે સ્ટાફિી તપાસ કરવી. 

 

 
શાળાના સુંચાલક મુંડળે બનાવવાની થતી મનવારણ યોજના 
 
• COVID-19 થી સુંબુંર્ધત મદુ્દાઓિા ર્િવારર્ માટે અિે વાયરિા ફેલાવાિે રોકવા માટે લવેાશ ેએ 
પગલાુંઓ ધ્યાિમાું લઇિે, િીચેિી બાબતો સહહત એક ર્િવારર્ યોજિા બિાવો: 
અ. નીચનેા મવષયો પર મવદ્યાથીઓ, સ્ટાફ અને માતામપતાને પ્રમશક્ષણ આપવાની યોજનાઓ: 
• વારુંવાર હાથ ધોવા 
• ઉધરસ અિે છીંક ખાવાિો ર્શષ્ટાચાર 

• હાથિે ચેહરાથી દૂર રાખવા 
• ચહરેાિે ઢાુંકવાિી વસ્તઓુિો ઉપયોગ (કાપડિી વસ્તઓુ જેવી કે રૂમાલ, માસ્ક વગેરે) 

• શારીહરક અંતર રાખવાિાું માગગદશગિો 
• લિર્ોંિી તપાસ  

બ. COVID ના કેસો મવશ ેસ્થામનક આરોગ્ય મવભાર્ને સજાર્ કરવામાું અને સ્થામનક આરોગ્ય 
મવભાર્ના સહયોર્થી સુંપકગમાું આવેલાની તપાસ કરવામાું શાળા ભમૂમકા ભજવશે. 

 
• માતાશપતા અને કમગચારીઓને સુલભ રહે એિી રીતે આ યો ના બનાિો. િાયરસના ફેલાિાને 

રોકિા માટેની નિી પ્રશિયાઓ સશહત, અપડેટ કરલેી યો નાના શિકાસમાિં સ્ટાફ, માતાશપતા અને 
સમુદાયને સિંકળાિિાર્થી, યો ના અને નિી પ્રશિયાઓને સમ િામાિં અને તે માટેના સમર્થગન 
મેળિિામાિં મદદ ર્થઇ િકે છે. 
 

શળા ફરીથી ખોલવાથી પહલેાુંની ચેકલલસ્ટ 
 

• બધી ઇમારતો, સરુ્વધાઓ, સાધિોનુું ર્િરીિર્ કરો અિે સુંચાલિો શરૂ કરવા અિે જાળવી રાખવા 
માટે સ્સ્થર્ત અિે આવશ્યકતાઓ િક્કી કરો. 

• ર્વદ્યાથીઓ અિે સ્ટાફિે તેમિા હાથ ધોવા માટે લાુંબી લાઇિમાું ઊભ ૂું િ રહવેુું પડે અિે સરળતા રહ ે
એ માટે પ્રાુંગર્િા ર્વર્વધ સ્થળો (દા.ત. રમતનુું મેદાિ અિે સહહયારા ર્વસ્તારો) પર ર્વિાજજત થઇ 
જવા માટે હાથ ધોવાિાું સ્થાિકો અિે/અથવા હાથ ધોવા માટે વાપરવાિાું થતા બધા ર્સન્કો માટે 
સ્પશગ-રહહત સાબિુા ર્વતરકો તમે જ ઉપયોગમાું િ લવેાતી હોય એવી કચરાપેટીઓ મળેવવા પર 
ર્વચાર કરો. 
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• સુંપકગ-રહહત થમોમીટર 

• સફાઇ માટેિો જરૂરી પરુવઠો, ઓછામાું ઓછા 60% અર્લકોહોલયતુત હને્ડ સરે્િટાઇઝર અિે ચહરેાિાું 
માસ્ક મેળવો. પયાગવરર્ીય સુંરિર્ એજન્સી {EPA) િી માન્યતા પ્રાપ્ત સકૂ્ષચ પર COVID-19 સામે 
ઉપયોગમાું લેવાિી મુંજૂરી મળેલા સફાઇ ઉત્પાદિોિો ઉપયોગ કરો. 

• એર કષ્ન્ડશર્િિંગ/હીટરિા હફર્લટર બદલો. સરુ્વધામાું હવા સારી રીતે ફરતી રહવેી જોઇએ. 
• વગગખુંડમાું અિે સહહયારા ર્વસ્તારોમાું પોસ્ટર (હાથ ધોવાિા, છીંકતી/ખાુંસતી વખતે મોઢુું ઢાુંકવાિાું) 

ચોંટાડવાિો ર્વચાર કરો. 
• વધ ુટ્રાહફકવાળા ર્વસ્તારો, ખાસ કરીિે કચેરીઓ, કાફેટેહરયા અિે િસગિી ઓહફસમાું છીંક સામે રિર્ 

આપતા કવચો બસેાડવા પર ર્વચાર કરો. 
• શાળામાું જ્યારે કોઇ ર્વદ્યાથી અથવા સ્ટાફિો સભ્ય બીમાર પડે એવી સ્સ્થર્તમાું શાળાિા મકાિિી 

અંદર એક આઇસોલશેિ િેત્ર બિાવો. 
• બસોનુું ર્િરીિર્ કરો અિે તમેિે સાફ કરો. 
• આયોજિ હતે ુમાટે, જો જરૂરી હોય તો, પેરેંટ સવે કરો. 

શાળા ફરીથી ખોલ્યા પછીની ચેકલલસ્ટ 
 

• હદવસ દરમ્યાિ અિેક લોકોએ સ્પશગ કરેલા િતે્રો (કાયગ સ્થળો, કાઉન્ટરો, સ્વચ્છતાગહૃો, દરવાજાિા 
િોબ, ડેસ્ક અિે દાદરિી રેક્ષલિંગ તેમ જ “વધ ુસ્પશગ થતી” હોય એવી સપાટીઓ) િા જ ુંતિુાશિ માટે 
સફાઇ કમગચારીઓિી હદિચયાગિે હદવસમાું ઘર્ી વખત ફેરફાર કરો. 

• વગગખુંડો, સ્વચ્છતાગહૃો, હોલિા બધા રસ્તાઓ, સહહયારા ર્વસ્તારોિી અિે બહારિી તરફથી 
લોકરિી દરરોજ સફાઇ કરો.  

• સ્વચ્છતાગહૃો કાયગરત રહ ેઅિે તમેિામાું સાબ ુઅિે ટોઇલેટ પેપર રાખેલા છે એવી ખાતરી કરો. 
• જ્યારે સલામર્ત જેવુું લાગે ત્યારે દરવાજાઓિ ેખરુ્લલા અથવા અડધા ખરુ્લલા રહવેા દો જેથી 

ર્વદ્યાથીઓિે અિે સ્ટાફિ ેદરવાજાિા િોબ્લસિો સ્પશગ કરવો િ પડે. 
• ર્િયર્મત અંતરાલમાું હાથ ધોવા/હને્ડ સેર્િટાઇઝરિો ઉપયોગ કરવા માટેિી હદિચયાગિ ેઅંમલમાું 

મકૂો. 
• દરેક વગગખુંડમાું હને્ડ સરે્િટાઇઝર મકૂો. 
• કમગચારીિા બ્રેક રૂમમાું એકબીજા સાથે વહેંચવામાું આવતા ખોરાક અિે પીર્ાુંિા ઉપકરર્ોંિો 

ઉપયોગ બુંધ કરો. 
• ટીશ્ય ૂપેપરો અિે સ્પશગ-રહહત કચરાપેટીઓ સહહત, પરૂી પાડવાિી થતી વસ્તઓુ પયાગપ્ત માત્રામાું 

હાથવગી રાખો. 
• દરેક પ્રવાસ પછી બસોિી સફાઇ કરો. 
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દરેક વ્યક્તતએ અન સરવાની થતી સ્વચ્છતા પ્રથાઓ 
 

• સાબ ુઅિે પાર્ીથી ઓછામાું ઓછા 20 સેકુંડ સધુી વારુંવાર હાથ ધોવા. 
• બાળકોએ અિે પ્રૌઢ વ્યસ્તતઓએ, જ્યારે તેઓ શાળાએ પહોંચે ત્યારે, િોજિ અથવા િાસ્તો કરવાથી 

પહલેાું, બહાર સમય ર્વતાવ્યા પછી, સ્વચ્છતાગહૃમાું જઇ આવ્યા પછી, િાુંક સાફ કયાગ પછી અથવા 
છીંક ખાધા પછી, અિે ઘરે જવા માટે શાળા છોડયાથી પહલેાું, તમેિા હાથ ધોવા જોઇએ. 

• િાિા બાળકોિે તેઓ જે કુંઇ કરે છે ત ેયોગ્ય રીત ેકરે છે એમ સમજાવવામાું મદદ કરો.  
• બાળકોિે (અિે પ્રૌઢ વ્યસ્તતઓિે) સમજાવો કે હાથ ધોયા વગર તેઓ આંખો, િાક, અિ ેમોઢાિે 

સ્પશગ િ કરે. 
• જો સાબ ુઅિે પાર્ી સરળતાથી ઉપલબ્લધ િ હોય, તો ઓછામાું ઓછા 60% અર્લકોહોલવાળા અિ ે

જેમાું સગુુંધ િ હોય એવા અર્લકોહોલયતુત હને્ડ જેલિો ઉપયોગ કરવો. 
• િાિા બાળકો દ્વારા અર્લકોહોલયતુત હને્ડ જેલિા વપરાશ પર દેખરેખ રાખો. 
• ટીશ્ય ૂપેપરથી ઉધરસ અથવા છીંકિ ેઢાુંકી લો, પછી ટીશ્ય ૂપેપરિે કચરાપેટીમાું િાખો. સાબ ુઅિે 

પાર્ી અથવા હને્ડ જેલથી હાથ સાફ કરો.  
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માનમસક આરોગ્ય અને સ ખાકારીની ચેકલલસ્ટ: 

• સમગ્ર ર્શિર્ સમદુાય COVID-19 રોગચાળાથી અસરગ્રસ્ત છે. દૈર્િક જીવિમાું ર્વિેપથી અિે 
પોતાિા અિે અન્ય લોકોિા શારીહરક સ્વાસ્્યિી ક્ષચિંતાઓથી સમદુાયે ઉચ્ચ સ્તરિો તર્ાવ 
અનિુવ્યો છે, અિે ઘર્ા લોકો આર્થિક તર્ાવ હઠેળ છે. જેઓ ઘર અિે સમદુાયમાું આ તાર્ 
સાથે જીવી રહ્યા છે એવા ઘર્ા લોકો અિે ખાસ કરીિે બાળકો પર, તાર્ અિે આઘાતથી શરીર 
અિે મગજ પર લાુંબા સમય સધુી િકારાત્મક અસર થઇ રહી છે.  

• દરેક વ્યસ્તતિે વધારાિા આધાર અિે ર્સસ્ટમોિી જરૂર પડશે જે શાળાિા સમદુાયમાું શીખવાિી 
અિે ઉત્પાદક બિવાિી કામગીરીમાું પિુ:સુંતકુ્ષલત અિે પિુ:કેષ્ન્િત થવામાું મદદ કરશે. 

• શાળાઓિે ફરીથી ખોલવાિો ર્વચાર કરતી વખતે, ર્વદ્યાથીઓ અિે સ્ટાફિા શારીહરક આરોગ્યિે 
જ િહહ પરુંત ુતેમિા માિર્સક આરોગ્ય અિે સખુાકારીિે પર્ ધ્યાિમાું લેવુું જ પડશે અિે 
તેમિા આયોજિમાું તેિ ેપ્રાથર્મકતા આપવી પડશ.ે 

• ર્વદ્યાથીઓ, પહરવારો અિે સ્ટાફિા સભ્યો જ્યારે શાળાએ પાછા આિે, દૂરસ્ર્થ શિક્ષણ ચાલુ રાખે  
અર્થિા એક શમશિત મોડેલમાિં ભાગ લ ેત્યાર ેતેમના માટે િાળાઓએ માનશસક આરોગ્યના સ્ત્રોતો 
અને આધારની ઉપલબ્ધતા અને સુગમતાની તપાસ કરિી  ોઇએ. 
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રોર્-સુંક્રમણની પ્રવમૃિઓ ઘટાડવી 
 

• મવદ્યાથીઓન ું જથૂ બનાવવ ું 

સમર્પિત કમગચારીઓ સાથે પ્રારુંક્ષિક શાળાિા ર્વદ્યાથીઓિે જથૂોમાું રાખો, અિે શક્ય હોય ત્યાું જૂથોિી 
વચ્ચે દરેક હદવસે સસુ ુંગતતા જાળવી રાખો. ર્વદ્યાથીઓિાું ઘર્ા જથૂો, જ્યાું સધુી તેઓ અન્ય જૂથો સાથે 
મયાગહદત સુંપકગમાું હોય ત્યાું સધુી એ જ સરુ્વધાિો ઉપયોગ કરી શકે છે. 
 
• શારીરરક અંતર રાખવ ું 

               
 

 

❖ 6 ફૂટિા શારીહરક અંતરિા ઉદે્દશોિે પરૂ્ગ કરતી વખતે ર્વદ્યાથીઓ માટેિી દરેક વગગખુંડિી 
મહત્તમ િમતા િક્કી કરો. 

❖ એવુું આયોજિ કરો કે કેમ્પસિી બધી જગ્યાઓ પર દરેક વ્યસ્તત વચ્ચે 6-ફૂટનુું અંતર જાળવાય 
એટલા જ લોકો કેમ્પસમાું રહ.ે  

❖ શાળાઓ શારીહરક અંતરિી વ્યહૂરચિાઓ પર ર્વચાર કરી શકે છે જેવી કે: 
1. ફીર્લડ હટ્રપ્સ, એસેમ્બલીઓ અિે અન્ય મોટા મેળાવડા રદ કરવા. વ્યસ્તતગત પ્રવરૃ્ત્તઓ 

અિે કાયગક્રમો રદ કરવા જેવા કે ફીર્લડ હટ્રપ્સ, સ્ટુડન્્સ એસેમ્બલીઝ, ર્વશષે પ્રદશગિો, 
સ્કૂલ-વાઇડ પેરેન્ટ મીહટિંગ્સ અથવા સ્સ્પહરટ િાઇ્સ. 

2. જ્યાું ર્વદ્યાથીઓ ખબૂ િજીકિા સુંપકગમાું આવતા હોય એવા વગગખુંડો રદ કરો અથવા 
તેમાું ફેરફાર કરો. 

3. ઉચ્ચ જોખમ ગર્ાતી પ્રવરૃ્ત્તઓ મલૂતવી રાખો અથવા તેમાું િોંધપાત્ર ફેરફારો કરો, 
જેવી કે સમહૂગાિ અથવા અન્ય વગો અથવા પ્રવરૃ્ત્તઓ કે જેમાું ર્વદ્યાથીઓિે ચહરેાિા 
માસ્ક કાઢવાું પડે છે, જે COVID-19 િા પ્રસારર્માું ફાળો આપી શકે છે. જો આવા વગો  
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અથવા કાયગક્રમો ચાલ ુરાખવા જ હોય, તો તેમિે ખરુ્લલી જગ્યાઓમાું અથવા એક મોટી    
સારી હવાઉજાસવાળી જગ્યામાું અિ ેસામાન્ય કરતાું ઓછા લોકો સાથે આયોજજત કરો 
જેથી ર્વદ્યાથીઓ વચ્ચેનુ ું શારીહરક અંતર હજી વધ ુરહ.ે 

 
4. ડેસ્ક વચ્ચનેુ ું અંતર વધારો. ર્વદ્યાથીઓ વચ્ચેનુ ું અંતર વધારવા માટે ડેસ્કિે ફરીથી 

ગોઠવો. 
5. વાયરસ ધરાવતા ટીપાુંથી (દા.ત. બોલવાથી, ખાુંસવાથી, છીંક ખાવાથી) થતાું 

પ્રસારર્િે ઓછું કરવા માટે ડેસ્કિે સમાિ હદશામાું (એકબીજાિી સામે રાખવાિે બદલે) 
ગોઠવો. 

6.   આગમન અને/અર્થિા બશહગગમન અલગ અલગ સમય પર રાખો. આ અશભગમો ઉચ્ચ  
ટર ાશફક પશરશસ્ર્થશતઓમાિં અને તેિા સમયે શિદ્યાર્થીઓ િચ્ચેના નજીકના સિંપકગની માત્રાને 
મયાગશદત કરી િકે છે. 
 

• કાપડથી ચહરેાને ઢાુંકવ ું 
 

❖ જ્યાું શારીહરક અંતર સરળતાથી જાળવી શકાતુું િથી એવી ગોઠવર્ોમાું કાપડથી ચહરેાિે ઢાુંકી 
રાખવુું ખબૂ જરૂરી છે, જેવી કે સ્કૂલ બસો અથવા અન્ય એવી ગોઠવર્ો જ્યાું જગ્યા અપયાગપ્ત 
હોઇ શકે. 

❖ શાળામાું અથવા બસમાું હોય ત્યારે આખા સ્ટાફે અિે બધા ર્વદ્યાથીઓએ કાપડથી મોઢુું ઢાુંકી 
રાખવુું અથવા ફેસ શીર્લડ પહરેવુું જોઇએ અિે શાળાિી પ્રવરૃ્ત્ત દરમ્યાિ 6-ફૂટનુું શારીહરક અંતર 
જાળવવુું જોઇએ. 

❖ િીચે જર્ાવેલાઓએ કાપડથી મોઢુું ઢાુંકવુું િ જોઇએ: 
1. એવી અપુંગતા ધરાવતા લોકો જે ચહરેાિા માસ્કિે સરળતાથી પહરેી અથવા કાઢી િ શકે. 
2. જેઓિે શ્વસિિી અમકુ બીમારી હોય અથવા શ્વાસ લવેામાું તકલીફ થતી હોય. 
3. જેઓ બહરેા અથવા ઓછું સાુંિળતા હોય અિે વાતચીતિા િાગ રૂપ ેચહરેા અિે મોંઢાિી 

હહલચાલ કરતા હોય. તબીબી, કાનિૂી અથવા વતગણકૂીય સ્વાસ્્ય વ્યાવસાર્યકો દ્વારા સલાહ 
આપવામાું આવી હોય કે ચહરેો ઢાુંકવાથી એ વ્યસ્તતિે જોખમ હોઈ શકે છે. 

4. ર્વદ્યાથીઓ અિે શાળાિા આખા સ્ટાફ માટે કાપડથી ચહરેો ઢાુંકવાનુું (જમવાિા અથવા પાર્ી 
પીવાિા સમયિે છોડીિે) જરૂરી છે.  

 

•  ફેસ શીલ્્સ 

 
િર્ િકો એવાું ફેસ શીર્લ્સ વાપરી શકે છે જેથી ર્વદ્યાથીઓ તેમિા ચહરેાિ ેજોઇ શકે છે અિે અવાજી 
સચૂિિા સુંિર્વત અવરોધોિે ટાળી શકે છે. 
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• તાાપમાન 

ર્વદ્યાથીઓએ/પહરવારોએ અિે સ્ટાફે ઘરે અથવા મકાિમાું પ્રવેશતા પહલેાું સ્વ-તપાસ કરી લેવી જોઇએ. 
જો સ્વ-તપાસ પરૂી કરવામાું િ આવી હોય, તો શાળાિા સ્ટાફે સ્થળ પર જાતે જોઇિે અિે તાપમાિ 
માપીિે તપાસ કરવી જોઇએ. આ જહટલ સુંચાલિિ ેસરળ કરવા માટે, જેઓએ સ્વ-તપાસ પરૂી કરી 
હોય અિે જેઓિી તપાસ સ્થળ પર થવાિી હોય એવા ર્વદ્યાથીઓ અિે સ્ટાફ માટે પ્રવેશદ્વાર અલગ 
રાખવા જોઇએ. 
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• સાઇઝ 

6 ફૂટિા શારીહરક અંતરિા ઉદે્દશોિે પરૂ્ગ કરતી વખતે ર્વદ્યાથીઓ માટેિી દરેક વગગખુંડિી મહત્તમ િમતા 
િક્કી કરો. 
એવુું આયોજિ કરો કે કેમ્પસિી બધી જગ્યાઓ પર દરેક વ્યસ્તત વચ્ચે 6-ફૂટનુું અંતર જાળવાય એટલા 
જ લોકો કેમ્પસમાું રહ.ે 
 
• સમયની લુંબાઇ 

વ્યવહારીક હોય એટલી હદ સધુી, દરેક જથૂમાું ર્વદ્યાથીઓ અિે ર્શિક અથવા સ્ટાફ સમાિ સુંખ્યામાું 
રાખો.  
 
• મશક્ષક/મવદ્યાથી અદલાબદલી 

શક્ય હોય એટલી હદ સધુી ર્વદ્યાથીઓ અિ ેર્શિકો અથવા સ્ટાફિી અદલાબદલી ઓછી રાખો. દાખલા 
તરીકે, આખો હદવસ ર્વદ્યાથીઓિાું એક જૂથ સાથે ર્શિકોિે કેવી રીતે રાખવા એ ર્વચાર કરો. 
એક જ સમય પર અન્ય જૂથો સાથે સુંકળાયેલ હોય એવા ક્ષબિ જરૂરી મલુાકાતીઓ, સ્વયુંસેવકો અિે 
એવી પ્રવરૃ્ત્તઓિે મયાગહદત કરો. 
 
જો કોઇ વ્યક્તતમાું COVID-19 ના લક્ષણો જણાય તો શ ું કરવ ું 
શાળાએ હોય ત્યારે જો ર્વદ્યાથીઓમાું બીમારીિા લિર્ો જોવા મળે તો તેમિે તરત જ બીજાઓથી 
અલગ કરવા જોઇએ, શક્ય હોય તો એવી જગ્યામાું અલગ રાખવા જોઇએ કે જેમાું બીજા કોઇ દાખલ 
થતા િથી અથવા જ્યાુંથી કોઇ પસાર થતા િથી. અલગ રાખવાિી જગ્યામાું જો એકથી વધ ુર્વદ્યાથીઓ 
હોય તો શારીહરક અંતર રાખવાિી ખાતરી કરો. 
લિર્ો દશાગવતા કોઈપર્ ર્વદ્યાથીઓિ ેઅથવા સ્ટાફિે તાત્કાક્ષલક ફેસ માસ્ક પહરેાવવુું જોઈએ અિે 
અલગ રાખવાિી જગ્યામાું ત્યાર સધુી રાખવા જોઇએ જ્યાું સધુી તેમર્ ેઘરે અથવા હોસ્સ્પટલમાું લઇ 
જવામાું િ આવે. 
ર્વદ્યાથીઓિે સતત દેખરેખ અિે સારવાર સાથે ત્યાું સધુી અલગ રાખવાિી જગ્યામાું રાખવા જોઇએ 
જ્યાું સધુી અર્ધકૃત પ્રૌઢ વ્યસ્તત તેમિે લઇ િ જાય. 
 
 
COVID-19 ના શુંકાસ્પદ લક્ષણો દેખાયા પછી શાળાએ પાછા ફરવ ું 
સ્ટાફિો સભ્ય અથવા ર્વદ્યાથી કે જેિ ેCOVID-19 થયાિા શુંકાસ્પદ અથવા પષુ્ષ્ટ થયલેાું લિર્ો હતા તે 
ત્યારે જ શાળામાું પાછા આવી શકે જ્યારે: 
 
• સ્વસ્થ થયા પછી ઓછામાું ઓછા ત્રર્ હદવસ (72 કલાક) પસાર થયા હોવા જોઇએ – જેિી 

દવાઓિો ઉપયોગ કયાગ વગર કોઇપર્ તાવ િથી એવી સ્પષ્ટતા થવી જોઇએ અિ ેઉધરસ તેમ જ 
શ્વાસમાું તકલીફ જેવા શ્વસિસુંબુંર્ધ લિર્ોમાું સધુાર હોવો જોઇએ.  
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• પ ડરથમ વખત લિર્ો દેખાયા પછી ઓછામાું ઓછા 10 હદવસ પસાર થયા હોવા જોઇએ. અથવા  
• સ્વસ્થ થયા પછી ઓછામાું ઓછા ત્રર્ હદવસ (72 કલાક) થઇ ગયા હોવા જોઇએ અિ ેઆરોગ્ય 

સારવાર પ્રદાતાએ પ્રમાક્ષર્ત કરવુું કરવુું જોઇએ કે ર્વદ્યાથીિે કોઇ શુંકાસ્પદ અથવા પષુ્ષ્ટ થયેલ 
COVID-19 િથી. 

જો કોઇ વ્યસ્તત માિે છે કે તેઓ COVID-19 થયેલા કોઇ વ્યસ્તતિા િજીકિા સુંપકગમાું આવ્યા હતા, પરુંત ુ
તેઓ બીમાર થયા િથી, તો તેઓએ COVID-19 બીમારીવાળા વ્યસ્તતિા છેર્લલે િજીકિા સુંપકગમાું 
આવ્યાિા હદવસ પછી 14 હદવસ દરમ્યાિ તાવ, ખાુંસી, શ્વાસિી તકલીફ અિ ેCOVID-19 િાું અન્ય 
લિર્ો માટે પોતાિા સ્વાસ્્ય પર ધ્યાિ રાખવુું જોઇએ. તેઓએ 14 હદવસ સધુી કામ પર, બાળકિી 
સુંિાળ માટે, શાળાએ અથવા જાહરે સ્થળોએ િ જવુું જોઈએ.  
 

 
 

 

એક વર્ગખુંડમાું COVID-19 ના ફેલાવાને રોકવા માટે શ ું કરવ ું જરૂરી છે? 
બીમાર વ્યસ્તતઓ સાથે સીધો સુંપકગ થવાનુું ટાળવુું જોઇએ. ર્શિકોિે અિે ર્વદ્યાથીિે ર્વિુંતી છે કે જો 
તેઓ ર્િરોગી હોય તો જ શાળાએ આવે. તમારા વગગખુંડમાું ર્વદ્યાથીઓ સાથે સલામતી અિે સ્વચ્છતા 
પ્રહક્રયાઓ પર સુંમત થાઓ અિ ેિીચિેી બાબતોિે શામલે કરો: 
• યોગ્ય હવાઉજાસ અિે વગગખુંડમાું ફરતી તાજી હવા વાયરસિા હવા-જન્ય પ્રસારર્િે મયાગહદત કરશે 
તેથી ખાતરી કરો કે વગગ દરમ્યાિ બારીઓ અિે દરિા ો ખુલ્લા છે.  

• િ ારુંવાર સ્પશગ કરેલી વસ્તઓુ અિે સપાટીઓિે સાફ અિે જ ુંતમુતુત કરો દા.ત. સ્વચ્છતાગહૃો, 
દરવાજાિા હને્ડલ વગેરે. ઉપયોગમાું હોય ત્યારે દર કલાકે, અથવા સુંજોગોનસુાર ઓછી વાર, તમેિ ે
પાતળા બ્લલીચ જ ુંતિુાશક (એક ક્ષલટર પાર્ી દીઠ 20 ર્મલી બ્લલીચ) સાથે સાફ કરવાું જોઈએ. 

 
શાળા પહરવહિ અંતગગત COVID ર્િવારર્ માટેિા બસ પહરવહિિા ર્સદ્ાુંતો િીચ ેપ્રમાર્ે છે: 
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• બહારિી હવાિે વધારો અિે બારીઓ શક્ય હદ સધુી ખરુ્લલી રાખો 
• શક્ય હદ સધુી ચાલવુું, બાઇહકિંગ અથવા કોઇ આપર્ા માટે વાહિ ચલાવે એવી પ્રવરૃ્ત્તઓિે 
પ્રોત્સાશહત કરો 

• સવારી કરિારે અિે સ્ટાફિા સભ્યોએ કાપડથી મોઢુું ઢાુંકવુું જ જોઇએ 
• વારુંવાર સ્પશગ કરેલી સપાટીઓિે સાફ અિ ેજ ુંતમુતુત કરો 
• બસ પર સવારી કરિારાઓિે શક્ય હદ સધુી દૂર રાખો 
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ઘરે શ ું કરવ ું જોઈએ? 
 
માતાર્પતાએ અિે વાલીઓએ ખાતરી કરવી જોઇએ કે ર્વદ્યાથીઓિે COVID-19 અંગેિી સચોટ, ઉંમર-
યોગ્ય જાર્કારી આપવામાું આવી છે. 
 
ર્ોલ્ડનરૂલ્સ: 
 
1. સાબ ુઅિે પાર્ી સાથે દરેક સમયે ઓછામાું ઓછી 20 સકેન્ડ સધુી ઘર્ી વાર તમારા હાથ ધોતા રહો. 
જો સાબ ુઅિે પાર્ી ઉપલબ્લધ િ હોય, તો ઓછામાું ઓછા 60% અર્લકોહોલ હોય એવા અર્લકોહોલયતુત 
હને્ડ સેર્િટાઇઝરિો ઉપયોગ કરો. ખાતરી કરો કે આંગક્ષળયોિી વચ્ચે, કાુંડા અિે પુંજા સહહત તમારા 
હાથિા બધા િાગો સુંપરૂ્ગપર્ે ધોવાયા છે અથવા હને્ડ સેર્િટાઇઝર વડે આવરી લવેાયા છે. 

 

 
 
 
 
2. તમારા હાથ અથવા ગ્લોવ્ઝ વડે તમારી આંખ, િાક અિ ેમોઢાુંિે સ્પશગ કરવાનુું ટાળો. 
3. બીમાર હોય એવા લોકો સાથે િજીકિો સુંપકગ ટાળો અિ ેબીજા લોકોથી ઓછામાું ઓછું એક મીટરનુું 
અંતર રાખો.  

4. તમે બીમાર ર્થાિ ત્યાર ેઘર ે  રહો અને ઘરની બીજી વ્યશિઓર્થી અિંતર જાળિિાનો પ્રયત્ન કરો. 
તમારા  મિાનાિં િાસણોને ઘરના અન્ય િાસણોિંર્થી અલગ રાખો. 
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5. તમારી ઉધરસ અથવા છીંકિ ેવાળેલી કોર્ી વડે અથવા ટીશ્ય ૂપેપર વડે ઢાુંકો અિે ટીશ્ય ૂપેપરિે 
ઢાુંકર્ાુંવાળી કચરાપેટીમાું િાખો. 

6. વારુંવાર સ્પશગ કરાયેલી બધી વસ્તઓુિે અિે સપાટીઓિે ર્િયર્મત રીતે સાફ અિ ેજ ુંતરુહહત કરો. 

 
 

વારુંવાર પછૂાતા પ્રશ્નો 
 
1. ચેહરાને ઢાુંકવા મવશ ે

પ્ર. શુું બાળકોએ આઉટડોર સેહટિંગ્સમાું માસ્ક પહરેવુું જરૂરી છે? 
જ. હા, જો બીજાઓથી 6 ફૂટિી અંદર હોય તો. 
 
 
પ્ર. શુું માસ્કથી CO2 િા ઉચ્ચ સ્તરનુું જોખમ હોય છે, ખાસ કરીિે, 2 અિે 6 વષગ વચ્ચિેા િાિા બાળકો 
માટે? 
જ. ફતત N95 માસ્ક વડે જ CO2 િા ઉચ્ચ સ્તરનુું જોખમ હોય છે, જેિી િલામર્ કરવામાું આવતી િથી. 
આ સમસ્યા કાપડિા માસ્કમાું િથી રહતેી. 
 
 
 
પ્ર. શુું આપર્ે ર્વદ્યાથીઓિ ેમાસ્ક આપવા જોઇએ, અથવા તઓે પોતાિા માસ્ક લાવશે એવો તમેિા પર 
િરોસો રાખવો છે? શુું ર્વદ્યાથીઓએ ફરીથી વાપરી શકાય એવા માસ્ક અથવા ર્િકાલજોગ માસ્કિો  
ઉપયોગ કરવો જોઈએ?  
જ. એક તો ફરીથી વાપરી શકાય એવા અથવા ર્િકાલજોગ માસ્ક ચાલ.ે ર્વદ્યાથીઓિે તેમિા પોતાિા 
ફરીથી વાપરી શકાય એવા માસ્ક રાખવા માટે પ્રોત્સાહહત કરો. એવા ર્વદ્યાથીઓિે માસ્ક પરૂાું પાડો 
જેઓ માસ્ક લાવી શકતા િથી/લાવતા િથી અથવા વ્યસ્તતગત હદવસો પર ભલૂી ગયા હોય છે. 
 
2. હાથ ધોવા મવશ ે
 
પ્ર. વગગખુંડમાું હોય ત્યારે ર્વદ્યાથીઓએ કેટલી વાર તેમિા હાથ ધોવા જોઈએ? પાર્ી ઉપલબ્લધ િ હોય 
એવા વગગખુંડો માટે શુું િલામર્ કરવામાું આવ ેછે? 
જ. ઓછામાું ઓછા 20 સેકુંડ સધુી સાબ ુઅિે પાર્ીથી હાથ ધોવાનુું સમજાવો અિે ઠસાવો, અિે  
ર્વદ્યાથીઓ અિે સ્ટાફ તને ુ ું ર્સુ્તપર્ ેપાલિ કરવા માટે દેખરેખ વધારો. વારુંવાર હાથ ધોવાિી 
િલામર્ કરવામાું આવે છે, ખાસ કરીિે જમવાથી પહલેાું અિે જમી લીધા પછી, સ્વચ્છતાગહૃમાું જઇ 
આવ્યા પછી, અિે તમારા ચહરેાિે સ્પશગ કયાગ પછી. જો સાબ ુઅિે પાર્ી સરળતાથી ઉપલબ્લધ િ હોય, 
તો ઓછામાું ઓછા 60% અર્લકોહોલ હોય એવા અર્લકોહોલયતુત હને્ડ સેર્િટાઇઝરિો ઉપયોગ કરો. 
ઉત્પાદિિા લેબલિે જોઈિે તમે કહી શકો છો કે સેર્િટાઇઝરમાું ઓછામાું ઓછું 60% આર્લકોહોલ છે કે 
િહહ. 
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પ્ર. શુું આપર્ે હરસેસ દરર્મયાિ બહાર હાથ ધોવાિાું સ્થળો પરૂાું પાડવાું જોઇએ?   
જ. આ એક આવશ્યકતા િથી, પરુંત ુવારુંવાર હાથ ધોવા માટે પ્રોત્સાહહત કરવામાું આવે છે, અિે વગગમાું 
પાછા ફરતા પહલેા હને્ડ સેર્િટાઈઝર વાપરવુું જોઇએ અથવા હાથ ધોવા જોઈએ.  
 
3. સફાઇ અન ેજ ુંત  રરહત કરવા મવશ ે
 
પ્ર. વગગખુંડિી વહેંચલેી વસ્તઓુ (સ્ટેપલર, વગગિી અંદરિાું પસુ્તકાલયિાું પસુ્તકો, ટેપ વગેરે) સાથે 
આપર્ે કેવી રીતે કામ પાડી શકીએ?  
જ. એવી િલામર્ કરવામાું આવે છે કે તમારે સહહયારી વસ્તઓુિી વહેંચર્ી કરવી િહહ. ર્વદ્યાથીઓએ 
પોતપોતાિી જ વસ્તઓુ સાથે રાખવી જોઇએ. દરેક વપરાશ પછી જે વસ્તઓુિે સાફ કરી શકાતી હોય 
એવી જ વસ્તઓુ સાફ કરીિે વાપરી શકાય છે. 
 
 
પ્ર. ર્વદ્યાથીઓ પાસેથી પપેસગ લીધા પછી ર્શિકોએ પેપસગિે સ્પશગ કરવા માટે કેટલો સમય પ્રતીિા 
કરવી જોઇએ? પ્લાષ્સ્ટકિી ર્શિર્ સામગ્રીિે બે વપરાશ વચ્ચે જો તમ ેસાફ અિે જ ુંતરુહહત કરી શકતા 
િ હોવ, તો વપરાશ પછી તિેે સ્પશગ કરવાથી પહલેાું તમારે કેટલો સમય પ્રતીિા કરવી જોઇએ? 
જ. પેપસગ અિે અન્ય તત્સમ સામગ્રી સાથે કામ પાડવાથી પહલેાું 24 કલાક પ્રતીિા કરવી પરૂતી છે. 
એક અભ્યાસ મજુબ જોવા મળયુું છે કે વાયરસ તિેા વ્યવહારુ સ્વરૂપમાું કાડગબોડગ પર લગિગ 24 કલાક 
સધુી જીવી શકે છે. પેપર, અિે કદાચ લાકડાુંિા મર્કા અિે પઝર્લસ માટે પર્ આમ ધારી લેવુું સલામત 
હોઇ શકે છે. પ્લાષ્સ્ટકિે બ ેવપરાશ વચ્ચ ેસાફ અિે જ ુંતરુહહત કરવુું જોઇએ. જો આ શક્ય િ હોય, તો 
ઉપરોતત અભ્યાસમાુંથી મળેલી જાર્કારીિે આધારે અમ ેિલામર્ કરીએ છીએ કે તેમિે 72 કલાક સધુી 
બેસી રહવેા દો. 
 
 
પ્ર. શુું ર્વદ્યાથીઓ શાળાિા પસુ્તકાલયમાુંથી પસુ્તકો લઇ જઇ શકે છે? 
જ. ર્વદ્યાથીઓ પસુ્તકો લઇ જઇ શકશે. જ્યારે ર્વદ્યાથીઓ પસુ્તકાલયિે પસુ્તકો પાછી આપે, ત્યારે તેમિે 
શેર્લફ પર ફરીથી ગોઠવવાથી પહલેાું ઓછામાું ઓછા 24 કલાક માટે એક હરટિગ બોતસમાું રહવેા  
દેવી. 
 
 
પ્ર. અમારે હદવસ દરમ્યાિ કેટલી વખત સપાટીઓ લછૂવી જોઇએ? 
જ. એવી િલામર્ કરવામાું આવે છે કે તમારે સફાઇનુું એક સમયપત્રક બિાવવુું જોઇએ. દરરોજ કુંઇ 
િહહ તો વારુંવાર સ્પશગ થયલેી બધી સપાટીઓ સાફ કરવી જોઇએ (સ્વચ્છતાગહૃો, દરવાજાિાું િોબ, 
ડેસ્ક વગેરે); એક સમહૂ છોડયા પછી અિે બીજો સમહૂ જગ્યામાું પ્રવશે કરે તે પહલેાું વગગખુંડિી સુંપરૂ્ગ 
સફાઇ કરવી જોઇએ.  
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પ્ર. શુું દરેક વપરાશ પછી સ્વચ્છતાગહૃોિી સફાઇ કરવી જોઇએ? 
જ. આ જરૂરી િથી પરુંત ુવારુંવાર સફાઇ કરવાિી િલામર્ કરવામાું આવ ેછે. કુંઇ િહહ તો 
સ્વચ્છતાગહૃોિી દરરોજ સુંપરૂ્ગ સફાઇ કરવી જોઇએ. 
 
4. મવદ્યાથીઓ સાથે સ્ટાફનો સુંપકગ 
 
પ્ર. ર્વદ્યાથીઓ સાથે એક પછી એક કામ કરવા ર્વશે કોઇ માગગદશગિ છે કે જે એક ખાિગી ઓરડામાું 
થવાનુું જરૂરી છે (દા.ત. મિોવૈજ્ઞાર્િકો, અધ્યયિ ર્િષ્ર્ાતો, િસો વગેરે)? 
જ. એક ર્વદ્યાથી સાથ ેએક પછી એક કામ, જેવુું કે અસેસમેન્ટ અથવા પરામશગિી મલુાકાત, કરવુું જરૂરી 
હોય ત્યારે બન્ને ર્વદ્યાથીએ અિે ર્શિકે/ર્િષ્ર્ાતે ફેસ માસ્ક પહરેવુું જોઇએ, શક્ય હોય એટલુું શારીહરક 
અંતર રાખવુું જોઇએ, અિ ેઓરડામાું હવાઉજાસિી સારી વ્યવસ્થા હોવી જોઇએ (દા.ત. ખરુ્લલી 
બારીઓવાળા ઓરડામાું આવી વ્યસ્તતગત સવેાઓ પરૂી પાડવી).  
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