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                              ಮುನ್ುುಡಿ 

 

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯನವ ಕನರಿತನ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲನ ಈ ನಿರ್ಾಗಯಕ 

ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆೈಗೊೊಂಡಿದ್ದಕಾಾಗಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿನ್ೊಂದ್ಧಸಲನ ನಾನ್ನ ಬಯಸನತೆತೇನೆ. ಕೊೇವಿಡ್ -

19 ಸಾೊಂಕಾಾಮಿಕವು ಪಾಪೊಂಚದಾದ್ಯೊಂತದ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸೊಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ಮನಚನುವೊಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನ್ಃ ತೆರೆಯನವುದ್ನ ಪಾಸನತತ ಚರ್ೆಗಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತನತ ಶಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿವಾಗಹಕರನ 

ಮತನತ ಸಕಾಗರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ನಡತ್ತತದೆ. ಈ ಪರಿಸರದ್ಲ್ಲಿ ಬದ್ನಕಲನ ನಾವೆಲಿರೂ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕಾಗಿರನವುದ್ನ 

ಸಪಷಟವಾಗನತ್ತತದೆ. ಶಾಲೆಗಳು ಮತೆತ ತೆರೆಯಬೆೇಕಾದ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡ್ನವುದ್ನ್ನು ತಡೆಯಲನ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು, 

ಶಾಲಾ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಮತನತ ಪೇಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷನಟ ರಕ್ಷರ್ೆ ನಿೇಡ್ಲಾಗಿದೆಯೆ ಎೊಂದ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕನ. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು 

ಪುನ್ಃ ತೆರೆಯಲನ ವಾಯಪಕವಾದ್ ಯೇಜನೆ, ಮೂಲಸೌಕಯಗ ವಯವಸೆ ೆಮತನತ ಎಲಾಿ ಮಧ್ಯಸೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಿತೆ 

ಅಗತಯವಿರನತತದೆ. ಅವರ ಸೆಳಿೇಯ ಸೊಂದ್ರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತನತ ಅವರ ದೆೇಶದ್ ನಿದ್ಧಗಷಟ ಆರೊೇಗಯ ಮತನತ ಶಿಕ್ಷರ್ 

ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಗಗದ್ಶಗನ್ವನ್ನು ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ನಕ  ೊಂಡನ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನಗ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ ಈ 

ಮಾಗಗದ್ಶಿಗ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪುನ್ಃ ತೆರೆಯನವ ಪಾೇಟೊೇಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನತತದೆ. 

 

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ 

 

 

ಡಾ. ಮೇನಿಕಾ ಅರೊೇರಾ 

ಪಿಎಚ್ಡಿ, ಎೊಂಎಸ್ಸಿ (ಸಾವಗಜನಿಕ ಆರೊೇಗಯ), ಎೊಂಎಸ್ಸಿ (ಮಕಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

ನಿದೆೇಗಶಕ ಮತನತ ಪಾಾಧ್ಾಯಪಕರನ: ಆರೊೇಗಯ ಪಾರ್ಾರ ವಿಭಾಗ  

ಸಾವಗಜನಿಕ ಆರೊೇಗಯ ಪಾತ್ತಷ್ಾಾನ್ 

 

 

 

 

 



www.popcornfurniture.com    

ಶಾಲೆಗಳನ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದು  
ಶಾಲೆಗಳನ್ುು ಪುನ್ಃ ತೆರೆಯುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾಗಗದರ್ಶಗ   

 

 

  

  

ಪರಿಚಯ 
 

ಕೊೇವಿಡ್-19 ಸಾೊಂಕಾಾಮಿಕ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ದ್ಧನ್ನಿತಯದ್ ಕಾರ್ಾಗಚರರ್ೆಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಮತನತ ಕಲ್ಲಯನವವರನ 

ತಮಮದೆೇ ಆದ್ ಪಾತಾವನ್ನು ವಹಿಸನತಾತರೆ. ಪಾಸನತತ, ಹಲವಾರನ ದೆೇಶಗಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೊಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಪುನ್ಃ ತೆರೆದ್ಧವೆ 

ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ನವ ಪಾಕ್ರಾಯೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಸೆಳಿೇಯ ಸೊಂದ್ರ್ಗಗಳು ಏನೆೇ ಇರಲ್ಲ, ಪಾತ್ತ ಶಾಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ, ರಾಜಯ ಮತನತ ಪುರಸಭೆಯ ಮಟ್ಟದ್ 

ಮಾಗಗದ್ಶಗನ್ ಮತನತ ಸಲಹೆಯ ಅನ್ನಸರರ್ೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕನ. ಇದ್ನ್ನು ಸಾಧಿಸಲನ, ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಧ್ಾನ್ದ್ ಅಗತಯವಿದೆ. ಈ 

ಸಲಹೆಗಳು ಮತನತ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಮತನತ ಕಲ್ಲಯನವವರಿಗೆ ತಮಮದೆೇ ಆದ್ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಪಾತಾಗಳು ಮತನತ 

ಜವಾಬಾದರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಉಪಯನಕತ ಮಾಹಿತ್ತಯೊಂದ್ಧಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡ್ನತತದೆ ಎೊಂದ್ನ ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ಕೆ ೇವಿಡ್-19 ಎಂದರೆೇನ್ು? 

 

31 ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 2019 ರೊಂದ್ನ, ವಿಶವ ಆರೊೇಗಯ ಸೊಂಸೆ ೆ(ಡ್ಬನಿುಎಚ್ಒ) ಚಿೇನಾ ದೆೇಶದ್ ಕರ್ೆೇರಿ ಚಿೇನಾದ್ ಹನಬೆೈ ಪಾಾೊಂತಯದ್ ವುಹಾರ್ನ ನ್ಗರದ್ಲಿ್ಲ 

ನ್ನಯಮೇನಿರ್ಾ ಪಾಕರರ್ಗಳ ಗನೊಂಪನ್ನು ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ. ನ  ವ ಲ್ ಕರೊೇನ್ವೆೈರಸ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ ತ್ತೇವಾವಾದ್ ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ಸಿೊಂಡೊಾೇಮ್   

ಖಚಿತವಯಯಿತನ.ಕೊೇವಿಡ್-19 ಹೆಚನು ಸಾೊಂಕಾಾಮಿಕವಾಗಿದೆ ಮತನತ ಕೊೇವಿಡ್-19 ವೆೈರಸ ಅನ್ನು ಹೊತತ ದ್ಾವ ಹನಿಗಳು ಹರಡಿದಾಗ ಒಬಬ 

ವಯಕ್ರತಯಿೊಂದ್ ಇನೊುಬಬರಿಗೆ ಹರಡ್ನತತದೆ.  

ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯನ ಕೆಮಿಮದಾಗ, ಸಿೇನ್ನವಾಗ ಅಥವಾ ಕೂಗಿದಾಗ, ವೆೈರಸ ಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊೊಂದ್ಧರನವ ಹನಿಗಳು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಡ್ನಗಡೆರ್ಾಗನತತವೆ 

ಮತನತ ಮೇಲೆೈಗೆ ಬಿೇಳುತತವೆ. ವೆೈರಸ ಹೊೊಂದ್ಧರನವ ಹನಿಗಳು ಮಲಗಿರನವ ಇತರ ಜನ್ರ ಕೆೈ ಅಥವಾ ವಸನತಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲೆೈಗಳನ್ನು 
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ಮನಟ್ಟಟದ್ ನ್ೊಂತರ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯನ ಅವರ ಕರ್ನು, ಮೂಗನ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮನಟ್ಟಟದ್ರೆ, ಅವರಿಗ  ವೆೈರಸ ಹಿಡಿಯಬಹನದ್ನ’್ಮತನತ 

ಸೊೇೊಂಕ್ರಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹನದ್ನ. 

ವೆೈರಸ ಅಲಾಪವಧಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಬದ್ನಕಬಲಿದ್ನ, ಆದ್ದರಿೊಂದ್ ಇದ್ನ್ನು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲನ್ ಹನಿಗಳಿೊಂದ್ ನೆೇರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಬಹನದ್ನ. ನಿಯಮಿತ 

ಶನಚಿಗೊಳಿಸನವಿಕೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ತೆಗೆದ್ನಹಾಕದ್ಧದ್ದಲಿ್ಲ, ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಅಥವಾ ಉಕ್ರಾನ್ೊಂತಹ ಗಟ್ಟಟರ್ಾದ್ ಮೇಲೆೈಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ವೆೈರಸ 

ಬದ್ನಕಬಲಿದ್ನ, ಮತನತ ಆದ್ದರಿೊಂದ್ ಎಲಾಿ ಮೇಲೆೈಗಳು, ಹಾಗೆಯೆೇ ನ್ಗದ್ನ, ಕೆಾಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಗಗಳು, ಪುಸತಕಗಳು, ಲೆೇಖನ್ ಸಾಮಗಿಾಗಳು, ಬಾಗಿಲನ 

ಹಾಯೊಂಡ್ಲ್ಗಳು ಮತನತ ಸೂಪಮಾಗಕೆಗಟ್ ಕೌೊಂಟ್ರ್್ಗಳು ಮತನತ ಉತಪನ್ುಗಳು ಗಮನಯರ್ಿವಯಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಯಗಿದ . 

 

ಉದ ದೆೇಶ 

 

ಪರಿಶೀಲನಾಪಟಿ್ಟ ಗಳು, ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಪರ ಶೆ್ನ ಗಳು ಮತ್ತು  ಉತ್ು ಮ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನೆ್ನ  ಈ 

ಮಾಗಗದ್ಶಿಗ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. "ಹ ೇಗ " ಸನರಕ್ಷಿತವಯಗಿ ಪುನ್ಃ ತ ರ ಯನವುದನ ಎೊಂದನ ಈ ಮಯಗಿದರ್ಿನ್ವು ಕಯಯಿ ರ್ನವಿಹಿಸನತತದ . 

ಸಥ ಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಥ ತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ಶಾಲೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಪ್ರ ೀಟೀಕಾಲ್ಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ು ವೆ ಎಂದು 

ನಿರಿೀಕಿ್ಷಸುವುದೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಬೊೇಧ್ನೆ ಮತನತ ಕಲ್ಲಕೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪುನ್ಃ ತೆರೆಯಲನ ಶಾಲೆಗಳು ಮತನತ 

ಕಲ್ಲಯನವವರನ್ನು ಸಿದಿ್ಪಡಿಸನವುದ್ನ ಈ ಮಾಗಗಸೂಚಿಯ ಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸಬಹನದಾದ್ ವಿಶೆೇಷ ವಯವಸೆೆಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ 

ಹೊೊಂದ್ಧಕೊಳಳಲನ ಮತನತ ಪರಿಚಿತರಾಗಲನ ಶಿಕ್ಷಕರನ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಮತನತ ಕಲ್ಲಯನವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನವುದ್ನ ಇದ್ರ 

ಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ಮಾಗಗಸ ಚಿಗಳ ಉದ ದೆೇಶಗಳು ಹೇಗಿವೆ: 

 

• ಕೊೇವಿಡ್-19 ನ್ ಸರಿರ್ಾದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಲನ 

• ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ವಯವಸೆೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೇಡ್ಲನ 
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• ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಮತನತ ಶಿಕ್ಷಕರೊೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆೇಗೆ ತೊಡ್ಗಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕನ ಎೊಂಬನದ್ರ ಕನರಿತನ 

ಮಯಹಿತಿಯನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಲನ 

• ಶಿಕ್ಷರ್ ತಜ್ಞರನ, ಬೆೊಂಬಲ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ, ಕಲ್ಲಯನವವರನ, ಪೇಷಕರನ ಮತನತ ಶಾಲಾ ಸಮನದಾಯಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ಪರಸಪರ ಕ್ರಾಯೆಯ 

ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಲನ 

• ಕೊೇವಿಡ್-19 ನ್ ಹರಡ್ನವಿಕೆಯನ್ನು ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ನಟವ ಬಗೆ ೆಮತನತ ಅೊಂತ್ತಮವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು 

ಒದ್ಗಿಸಲನ 

• ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೊಂಕ್ರತ ಕೊೇವಿಡ್-19 ಈವೆೊಂಟ್ ಪತೆತರ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಾಗಚರರ್ಾ ಕಾಯಗವಿಧ್ಾನ್ಗಳ ಬಗೆ ೆ

ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಲನ 

• ಶಿಕ್ಷಕರನ ಮತನತ ಕಲ್ಲಯನವವರಿಗೆ ಮಾನ್ಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆೊಂಬಲ ಪಾಯಕೆೇಜ್ನ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು  

 

 

ಶಾಲಾ ನಿವಗಹಣಾ ತಂಡ ಮತುು ಪಾರಂಶುಪಾಲರ ಪಾತರ 

 

 

• ಶಿಕ್ಷಕರನ ಮತನತ ಕಲ್ಲಯನವವರನ ಹಿೊಂದ್ಧರನಗನವ ಮದ್ಲನ ನೆೈಮಗಲಯ ನಿಯೊಂತಾರ್ ಮತನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ದ್ೂರವಿಡ್ನವ 

ಕಾಮಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. 

• ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ, ಶಾಲಾ ಆಡ್ಳಿತ ಮೊಂಡ್ಳಿ ಸದ್ಸಯರನ ಮತನತ ಆಹಾರ ನಿವಗಹಿಸನವವರ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಕೊೇನ್ದ್ಲ್ಲಿ 

ತೊಡ್ಗಿಸಿಕೊಳಿಳ. 

• ಕಾಯಗಗತಗೊಳಿಸಬೆೇಕಾದ್ ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆ ೆಮತನತ ಈ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ರ್ಾವುದೆೇ ಬದ್ಲಾವರ್ೆಗಳ ಬಗೆ ೆಪೇಷಕರಿಗೆ 

ತ್ತಳಿಸಿ. 

• ಕಲ್ಲಯನವವರನ, ಶಿಕ್ಷಕರನ ಮತನತ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳ ಆರೊೇಗಯ, ಸನರಕ್ಷತೆ ಮತನತ ಯೇಗ ಕ್ೆೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. 

• ಸಾಮಾಜಿಕ ದ್ೂರ ಪಾೇಟೊೇಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಲವರ್ಾರರ್ೆ ಮಾಡಿ. 

• ಅಗತಯವಾದ್ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು (ಉದಾ. ಫೆೇಸ್ಮಾಸಾ್ಗಳು) ಸೆಳದ್ಲ್ಲಿವೆಯೆ ಎೊಂದ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ. 

• ವಚನಗವಲ / ಆರ್ನ್ಲೆೈರ್ನ ಕಲ್ಲಕೆ, ಟ್ಟವಿ, ರೆೇಡಿಯೇ ಮತನತ ಕಲ್ಲಯನವವರಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರನವ ಇತರ ರಿೇತ್ತಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗೆ ೆ

ಪೇಷಕರನ ಮತನತ ಕಲ್ಲಯನವವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳದ್ವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 

• ಕಲ್ಲಯನವುದರಲ್ಲಿ ಹಿೊಂದ  ಇರನವವರ ರಕ್ಷಣ , ಪ ರೇರಣ  ಮತನತ ಬ ೊಂಬಲವನ್ನು ಉತ ತೇಜಿಸಿ. 

• ಕಲ್ಲಯನವವರನ ಮತನತ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳ ಗೆೈರನಹಾಜರಿಯ ಎಲಾಿ ಪಾಕರರ್ಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ 
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ತಡೆಗಟ್ುುವ ಯೇಜನೆಯನ್ುು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಲಿದೆ 
 

• ಕೊೇವಿಡ್-19 ಗೆ ನಿದ್ಧಗಷಟವಾದ್ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲನ ತಡೆಗಟ್ನಟವ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತನತ ವೆೈರಸ 

ಹರಡ್ನವುದ್ನ್ನು ತಡೆಯಲನ ತೆಗೆದ್ನಕೊಳಳಬೆೇಕಾದ್ ಕಾಮಗಳು: 

 

❖ ವಿದಾಾರ್ಥಗಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತುು ಪೇಷಕರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡುವ ಯೇಜನೆಗಳು: 

 

• ಆಗಾಗೆ ೆಕೆೈ ತೊಳೆಯನವುದ್ನ 

• ಕೆಮನಮ ಮತನತ ಸಿೇನ್ನವ ಶಿಷ್ಾಟರ್ಾರ 

• ಕೆೈಗಳನ್ನು ಮನಖದ್ಧೊಂದ್ ದ್ೂರವಿರಿಸನವುದ್ನ 

• ಮನಖದ್ ಹೊದ್ಧಕೆಗಳ ಬಳಕೆ {ಬಟೆಟ ಹೊದ್ಧಕೆಗಳು, ಮನಖವಾಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮನಖದ್ ಗನರಾಣಿಗಳು) 

• ಭೌತ್ತಕ ದ್ೂರ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳು 

• ರೊೇಗಲಕ್ಷರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಾರೇನಿೊಂಗ್ 

 

❖ .ಕೆ ೇವಿಡ್ ಪರಕರಣಗಳ ಸಥಳಿೇಯ ಆರೆ ೇಗಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ುು ಎಚಚರಿಸುವಲಿಿ ಮತುು ಸಥಳಿೇಯ ಆರೆ ೇಗಾ ಇಲಾಖೆಯ 

ಸಹಯೇಗದೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಗವನ್ುು ಪತೆುಹಚುಚವಲಿ ಿಶಾಲೆಯು ವಹಸುವ ಪಾತರ. 
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• ಪೇಷಕರನ ಮತನತ ಉದೊಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಯೇಜನೆ ತಲನಪುವೊಂತ  ಮಯಡಿ. ವೆೈರಸ ಹರಡ್ನವುದ್ನ್ನು ತಡೆಗಟ್ನಟವ 

ಹೊಸ ಕಾಯಗವಿಧ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೊಂಡ್ ನ್ವಿೇಕರಿಸಿದ್ ಯೇಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ, ಪೇಷಕರನ 

ಮತನತ ಸಮನದಾಯವನ್ನು ತೊಡ್ಗಿಸಿಕೊಳುಳವುದ್ನ, ಯೇಜನೆ ಮತನತ ಹೊಸ ಕಾಯಗವಿಧ್ಾನ್ಗಳ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಮತನತ 

ಬೆೊಂಬಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನತತದೆ.  

 

 

ಪರಿರ್ಶೇಲನಾಪಟ್ಟು ಮತ ುೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು 

 

• ಎಲಾಿ ಕಟ್ಟಡ್ಗಳು, ಸೌಲರ್ಯಗಳು, ಉಪಕರರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಮತನತ ಕಾರ್ಾಗಚರರ್ೆಯನ್ನು ಪುನ್ರಾರೊಂಭಿಸಲನ ಹಯಗನ 

ನಿವಗಹಿಸಲನ ಸಿೆತ್ತ ಮತನತ ಅಗತಯಗಳನ್ನು ನಿಧ್ಗರಿಸಿ. 

• ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತನತ ಸಿಬಬೊಂದಿಗಳು ತಮಮ ಕ ೈಗಳನ್ನು ತ  ಳ ಯಲನ ದಿೇರ್ಿ ಸಯಲನಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯದ  ಸನಲಭವಯಗಿ 

ಪರವ ೇಶಿಸಲನ ಮತನತ ಕ ೈ ತ  ಳ ಯಲನ ಬಳಸಬ ೇಕಯದ ಸ  ೇಪ್ ವಿತರಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಯಿ ಸಿೊಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಯಗಿ ಬಳಸಲನ; 

ಈಗಯಗಲ್ ೇ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿಲಿದಿದದರ  ಕಡಿಮೆ ಕಸದ ಡಬ್ಬಬಗಳನ್ನು ಸಪಶಿಿಸಲನ ವಿವಿಧ ಕಯಾೊಂಪಸ್ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣ ಗಯಗಿ ಕ ೈ 

ತ  ಳ ಯನವ ಕ ೇೊಂದರಗಳನ್ನು ಪಡ ದನಕ  ಳುುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ {ಉದಯ. ಆಟದ ಮೆೈದಯನ್ ಮತನತ ಸಯಮಯನ್ಾ ಪರದ ೇರ್ಗಳು). 

• ಸೊಂಪಕಗ ಥಮಾಗಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳು ಇಲಿ. 

• ಕನಿಷಾ 60% ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಹಯಗನ ಮನಖದ್ ಹೊದ್ಧಕೆಯೊಂದ್ಧಗೆ ಹಾಯೊಂಡ್ ಸಾಯನಿಟೆೈಜರ್, ಅಗತಯವಾದ್ ಶನಚಿಗೊಳಿಸನವ 

ಸಾಮಗಿಾಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ನಕೊಳಿಳ. ಪರಿಸರ ಸೊಂರಕ್ಷರ್ಾ ಸೊಂಸೆೆ {ಇಪಿಎ) ಅನ್ನಮೇದ್ಧತ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಕೊೇವಿಡ್-19 ವಿರನದ್ಿ 

ಬಳಸಲನ ಅನ್ನಮೇದ್ಧಸಲಾದ್ ಶನಚಿಗೊಳಿಸನವ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.  

• ಹವಾನಿಯೊಂತಾರ್ / ಹಿೇಟ್ರ್ ಫಿಲಟರ್್ಗಳನ್ನು ಬದ್ಲಾಯಿಸಿ. ಗಯಳಿ ಬರನವೊಂತ  ಸೊಂಪೂರ್ಿ ಸೌಲಭಾವನ್ನು ಮಯಡಿ.   

• ತರಗತ್ತ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತನತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಸಟರ್್ಗಳನ್ನು ಪೇಸಟ ಮಾಡ್ನವುದ್ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ {ಕೆೈ 

ತೊಳೆಯನವುದ್ನ, ಸಿೇನ್ನವಾಗ / ಕೆಮನಮವಾಗ ಮನಚಿು). 

• ಹೆಚಿುನ್ ದ್ಟ್ಟರ್ೆ ಇರನವ ಪಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಕರ್ೆೇರಿಗಳು, ಕೆಫೆಟೆೇರಿರ್ಾ ಮತನತ ನ್ಸ್ಿಗಳ ಕರ್ೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿುೇಜ್ 

ಗೌಡ್ಿಳನ್ನು ಸಾೆಪಿಸನವುದ್ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 

•  ಶಯಲ್ ಯಲ್ಲಿರನವಯಗ ವಿದಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಯ ಸಿಬಬೊಂದಿ ಅನಯರ  ೇಗಾಕ ೆ ಒಳಗಯಗನವುದರಿೊಂದ ಈವ ೊಂಟ ಗಯಗಿ ಬಳಸಲನ ಶಯಲ್ಯ 

ಕಟಟಡದ  ಳಗ  ಪರತ ಾೇಕ ಸಥಳವನ್ನು ತಯಯರನ ಮಯಡಿ. 

• ಬಸನುಗಳನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಸವಚಛಗೊಳಿಸಿ. 

• ಯೇಜನೆ ಉದೆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪೇಷಕರ ಸಮಿೇಕ್ೆಯನ್ನು ಅಗತಯವಿದ್ದರೆ ನ್ಡೆಸನವುದ್ನ. 
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ಪರಿರ್ಶೇಲನಾ ಪಟ್ಟು ಮತ ುೆ ತೆರೆದ ನ್ಂತರ 

 

• ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ {ಕೆಲಸದ್ ಪಾದೆೇಶಗಳು, ಕೌೊಂಟ್ರ್್ಗಳು, ವಿಶಾಾೊಂತ್ತ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಡೊೇಕ್್ಗನೊೇಬ್ಗಳು, ಮೇಜನಗಳು ಮತನತ 

ಮಟ್ಟಟಲನ ಹಳಿಗಳು ಮತನತ ಇತರ "ಹೆೈ-ಟ್ಚ" ಮೆೇಲ್ ೈಗಳು) ಅನ ೇಕ ಜನ್ರನ ಸಪಶಿಗಸಿದ್ ಮೇಲೆೈಗಳನ್ನು ಸೊೇೊಂಕನ 

ರಹಿತವಾಗಿಸಲನ ನಿವಗಹರ್ಾ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಸವಚಛಗ  ಳಿಸನವ ದ್ಧನ್ಚರಿಯನ್ನು ದ್ಧನ್ಕೆಾ ಹಲವಾರನ ಬಾರಿ ಮಾಪಗಡಿಸಿ. 

• ಪಾತ್ತದ್ಧನ್ ತರಗತ್ತ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವಿಶಾಾೊಂತ್ತ ಕೊಠಡಿಗಳ ಎಲಾಿ ರ್ಜಯರ ಹಯದಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾದೆೇಶಗಳು ಮತನತ 

ಲಾಕರ್್ಗಳ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸವಚಛ ಮಯಡಿ. 

• ವಿಶಾಾೊಂತ್ತ ಕೊಠಡಿಗಳು ಕ್ರಾರ್ಾತಮಕವಾಗಿದ ಯೇ ಎೊಂದ್ನ ಮತನತ ಸೊೇಪ ಮತನತ ಟಾಯೆಿಟ್ ಪ ೇಪರ್ ಗಳ ಸೊಂಗರರ್ವಿದ ಯೇ 

ಎೊಂದ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ. 

• ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲನ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿದಾದಗ, ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಮತನತ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳು ಡೊೇಕ್್ಗನೊೇಬ್ಗಳನ್ನು ಮನಟ್ಟ ಬೆೇಕಾಗಿಲಿದ್ೊಂತೆ 

ಬಾಗಿಲನಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. 

• ಕೆೈ ತೊಳೆಯಲನ / ಹಯಾೊಂಡ್ ಸಯಾರ್ನಟ ೈಜರ್ ಅನ್ನು ರ್ನಯಮಿತ ಮಧಾೊಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸನವುದ್ಕಾಾಗಿ ದ್ಧನ್ಚರಿಯನ್ನು 

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ. 

• ಪಾತ್ತ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹಾಯೊಂಡ್ ಸಾಯನಿಟೆೈಜರ್ ಒದ್ಗಿಸಿ. 

• ನೌಕರರ ವಿರಾಮ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಿದ್ ಆಹಾರ ಮತನತ ಪಾನಿೇಯ ಉಪಕರರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. 

•  ಟಿರ್ನಾಗಳು ಮತನತ ಸಪಶಗವಿಲಿದ್ ಕಸದ್ ಡ್ಬಿಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೊಂಡ್ೊಂತೆ ಸನಲರ್ವಾಗಿ ತಲನಪಲನ ಸಾಕಷನಟ ಸರಬರಾಜನಗಳನ್ನು 

ಒದ್ಗಿಸಿ.  

• ಪಾತ್ತ ಯಯತ ರಯ ನ್ೊಂತರ ಬಸನುಗಳನ್ನು ಸವಚಛಗ  ಳಿಸಿ. 
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ಎಲ್ಲರು ಅನುಸರಿಸಬ ೇಕಾದ ನೆೈಮಗಲಾ ಅಭ್ಾಾಸಗಳು 

• ಕನಿಷಾ 20 ಸೆಕೆೊಂಡ್ನಗಳ ಕಾಲ ಸೊೇಪ ಮತನತ ನಿೇರಿನಿೊಂದ್ ಕೆೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 

• ಮಕಾಳು ಮತನತ ವಯಸಾರನ ಶಾಲೆಗೆ ಬೊಂದಾಗ ಅಥವಾ ತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಮನೊಂಚಿತವಾಗಿ, ಹೊರಗಿನ್ ಸಮಯದ್ ನ್ೊಂತರ, 

ಸಾುನ್ಗೃಹಕೆಾ ಹೊೇದ್ ನ್ೊಂತರ, ಮೂಗನ ಬಿೇಸನವ ಅಥವಾ ಸಿೇನ್ನವ ನ್ೊಂತರ ಮತನತ ಮನೆಗೆ ಹೊೇಗಲನ ಹೊರಡ್ನವಾಗ ಕೆೈ 

ತೊಳೆಯಬೆೇಕನ. 

• ಅವರನ ಅದ್ನ್ನು ಸರಿರ್ಾಗಿ ಮಾಡ್ನತ್ತತದಾದರೆ ಎೊಂದ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲನ ಚಿಕಾ ಮಕಾಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. 

• ತೊಳೆಯದ್ ಕೆೈಗಳಿೊಂದ್ ಕರ್ನು, ಮೂಗನ ಮತನತ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮನಟ್ಟದ್ೊಂತೆ ಮಕಾಳಿಗೆ (ಮತನತ ವಯಸಾರಿಗೆ) ಕಲ್ಲಸಿ. 

• ಸೊೇಪ ಮತನತ ನಿೇರನ ಸನಲರ್ವಾಗಿ ಲರ್ಯವಿಲಿದ್ಧದ್ದರೆ, ಕನಿಷಾ 60 ಪಾತ್ತಶತದ್ಷನಟ ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಆಧ್ಾರಿತ ಹಾಯೊಂಡ್ ಜೆಲ 

ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಮತನತ ಮೇಲಾಗಿ ಸನಗೊಂಧ್ ರಹಿತ. 

• ಚಿಕಾ ಮಕಾಳು ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಆಧ್ಾರಿತ ಹಾಯೊಂಡ್ ಜ ಲ್ ಬಳಸನವಯಗ ಮೇಲ್ಲವರ್ಾರರ್ೆ ಮಾಡಿ. 

• ಕೆಮನಮ ಅಥವಾ ಸಿೇನ್ನ ಬರನವಯಗ ಟಿರ್ನಾರ್ನೊಂದ ಮನಚಿು, ನ್ೊಂತರ ಟಿರ್ನಾವನ್ನು ಕಸದ್ ಬನಟ್ಟಟಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ. ಕೆೈಗಳನ್ನು ಸೊೇಪ 

ಮತನತ ನಿೇರನ ಅಥವಾ ಹಾಯೊಂಡ್ ಜೆಲರ್ನೊಂದ ಸವಚಛಗ  ಳಿಸಿ.  

 

ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೆ ೇಗಾ ಮತುು ಯೇಗಕ್ೆೇಮ ಪರಿರ್ಶೇಲನಾಪಟ್ಟು: 
 

 

• ಕೊೇವಿಡ್ -19 ಸಾೊಂಕಾಾಮಿಕ ರೊೇಗದ್ಧೊಂದ್ ಇಡಿೇ ಶಿಕ್ಷರ್ ಸಮನದಾಯಕೆಾ ತೊೊಂದ್ರೆರ್ಾಗಿದೆ. ದ ೈನ್ೊಂದಿನ್ ಜಿೇವನ್ದ ಅಡಿಿ 

ಮತನತ  ತಮಮ ಹಯಗನ ಇತರರ ದ ೈಹಿಕ ಆರ  ೇಗಾದ ಬಗ ್ ಚಿೊಂತ ಗಳಿೊಂದ ಸಮನದಯಯವು ಹ ಚಿಿನ್ ಮಟಟದ ಒತತಡವನ್ನು 

ಅನ್ನಭವಿಸಿದ  ಮತನತ ಅನ ೇಕರನ ರ್ರ್ಕಯಸಿನ್ ಒತತಡಕ ೆ ಒಳಗಯಗಿದಯದರ . ಅನೆೇಕರಿಗೆ, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಮಕಾಳಿಗೆ, ಮನೆ ಮತನತ 
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ಸಮನದಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಒತತಡಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ವಾಸಿಸನವಾಗ, ಒತತಡ್ ಮತನತ ಆಘಾತವು ದೆೇಹ ಹಯಗನ ಮದ್ನಳಿನ್ ಮೇಲೆ 

ದಿೇರ್ಿಕಯಲ್ಲೇನ್ ಋಣಯತಮಕ ಪರಿರ್ಾಮಗಳನ್ನು ಬಿೇರನತತದೆ ಎೊಂದ್ನ ಬೆದ್ರಿಕೆ ಹಾಕನತತದೆ. 

• ಪಾತ್ತಯಬಬ ವಯಕ್ರತಗೆ ಹೆಚನುವರಿ ಬೆೊಂಬಲಗಳು ಮತನತ ವಯವಸೆೆಗಳು ಬೆೇಕಾಗನತತವೆ, ಅದ್ನ ಶಾಲಾ ಸಮನದಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕೆಯ 

ಮತನತ ಉತಾಪದ್ಕತೆಯ ಕಾಯಗವನ್ನು ಮರನ ಸಮತೊೇಲನ್ಗೊಳಿಸಲನ ಮತನತ ಕೆೇೊಂದ್ಧಾೇಕರಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನತತದೆ.  

• ಶಾಲೆಗಳ ಪುನ್ರಾರೊಂರ್ವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸನವಾಗ, ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಮತನತ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳ ದೆೈಹಿಕ ಆರೊೇಗಯವನ್ನು ಮಾತಾವಲಿದೆ 

ಅವರ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೊೇಗಯ ಮತನತ ಸಾವಸೆುವನ್ೂು ಸಹ ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ನಕೊಳಳಬೆೇಕನ ಮತನತ ಅವರ ಯೇಜನೆಯಳಗೆ 

ಅದ್ನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯನಾುಗಿ ಮಾಡ್ಬೆೇಕನ. 

• ತಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು, ಕನಟ್ನೊಂಬಗಳು ಮತನತ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹಿೊಂದ್ಧರನಗನವಾಗ, ದ್ೂರಶಿಕ್ಷರ್ವನ್ನು 

ಮನೊಂದ್ನವರೆಸನವಾಗ ಅಥವಾ ಸೊಂಯೇಜಿತ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸನವಾಗ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೊೇಗಯ ಸೊಂಪನ್ೂಮಲಗಳ 

ಲರ್ಯತೆ ಮತನತ ಪಾವೆೇಶವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬೆೇಕನ.                                                                                                                                                                                 

 

ಪರಸರಣ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು 

 

• ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪು 

ಪಾಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳನ್ನು ಸಮಪಿಗತ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಯೊಂದ್ಧಗೆ ಗನೊಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿ, ಮತನತ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷನಟ ಗನೊಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ದ್ಧನ್ದ್ಧೊಂದ್ 

ದ್ಧನ್ಕೆಾ ಸೆಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿಳ. ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳ ಅನೆೇಕ ಗನೊಂಪುಗಳು ಇತರ ಗನೊಂಪುಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ಸಿೇಮಿತ ಸೊಂಪಕಗದ್ಲಿ್ಲರನವವರೆಗೆ ಒೊಂದೆೇ 

ಸೌಲರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹನದ್ನ. 

 

• ಭ್ೌತಿಕ ದ ರ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.popcornfurniture.com    

❖ 6-ಅಡಿ ಭೌತ್ತಕ ದ್ೂರ ಉದೆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸನವಾಗ ಪಾತ್ತ ತರಗತ್ತಯ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಗರಿಷಾ ಸಾಮಥಯಗವನ್ನು ನಿಧ್ಗರಿಸನವುದ್ನ. 

❖ ಎಲ್ಯಿ ಕಯಾೊಂಪಸ್ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿನ್ ಜನ್ರ ಸೊಂಖ್ ಾಯನ್ನು ವಾಕ್ತತಗಳ ನ್ಡನವ  ಕರ್ನಷ್ಠ 6 ಅಡಿ ಅೊಂತರದಲ್ಲಿ  ಕಯಯನದಕ  ಳುುವಯಗ 

ಸಮೊಂಜಸವಯಗಿ ಸಥಳಯವಕಯರ್ ಕಲ್ಲಪಸನವ ಸೊಂಖ್ ಾಗ  ಸಿೇಮಿತಗ  ಳಿಸನವ ಯೇಜನ  ಮಯಡನವುದನ. 

❖ ಶಾಲೆಗಳು ಹಿೇಗಿರನವ ಭೌತ್ತಕ ದ್ೂರ ತೊಂತಾಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹನದ್ನ: 

   

1. ಫೇಲಿ್ ಪಾವಾಸಗಳು, ಜೊೇಡ್ರ್ೆಗಳು ಮತನತ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಕೂಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ನದಗೊಳಿಸಿ. ಫೇಲಿ್ ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳು, ವಿದಾಯರ್ಥಗ 

ಸಭೆಗಳು, ವಿಶೆೇಷ ಪಾದ್ಶಗನ್ಗಳು, ಶಾಲೆರ್ಾದ್ಯೊಂತದ್ ಪೇಷಕರ ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಪರಿಟ ರಾತ್ತಾಗಳೊಂತಹ ವೆೈಯಕ್ರತಕ 

ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳು ಮತನತ ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನು ರದ್ನದಗೊಳಿಸಿ.     

2. ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಅತಯೊಂತ ನಿಕಟ್ ಸೊಂಪಕಗದ್ಲಿ್ಲರನವ ತರಗತ್ತಗಳನ್ನು ರದ್ನದಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾಪಗಡಿಸಿ.   

3. ಗಾಯನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ತರಗತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಮನಖದ್ ಮಯಸೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ನಹಾಕಬ ೇಕಯದ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಅಗತಯವಿರನವ 

ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳೊಂತಹ ಹೆಚಿುನ್ ಅಪಾಯವೆೊಂದ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ್ ಮತನತ ಕೊೇವಿಡ್-19 ರ ಪಾಸರರ್ಕೆಾ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹನದಯದ 

ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ತನಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಮನಾಹಗ ಮಾಪಾಗಡ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ತರಗತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಘಟ್ನೆಗಳು 

ಮನೊಂದ್ನವರಿದ್ರೆ, ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳ ನ್ಡ್ನವೆ ಇನ್ೂು ಹೆಚಿುನ್ ದೆೈಹಿಕ ಅೊಂತರವನ್ನು ಅನ್ನಮತ್ತಸಲನ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಾೊಂಗರ್ದ್ಲಿ್ಲ 

ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಇರನವ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ ಮತನತ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ರಾೊಂತ ಕಡಿಮ ಜನ್ರೊೊಂದ್ಧಗೆ ನ್ಡ ಸಿ.     

4. ಮೇಜನಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚಿುಸಿ. ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ಜಾಗವನ್ನು ಗರಿಷಾಗೊಳಿಸಲನ ವಿದಾಯರ್ಥಗ 

ಮೇಜನಗಳನ್ನು ಮರನಹೊೊಂದ್ಧಸಿ. 

5. ವೆೈರಸ ಹೊೊಂದ್ಧರನವ ಹನಿಗಳಿೊಂದ್ ಉೊಂಟಾಗನವ ಪಾಸರರ್ವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ಲನ (ಉದಾ., ಮಾತನಾಡ್ನವುದ್ನ, 

ಕೆಮನಮವುದ್ನ, ಸಿೇನ್ನವಾಗ) ಒೊಂದೆೇ ದ್ಧಕ್ರಾನ್ಲ್ಲಿ (ಪರಸಪರ ಎದ್ನರಿಸನವ ಬದ್ಲನ) ಮೇಜನಗಳನ್ನು ತ್ತರನಗಿಸಿ. 

6. ದ್ಧಗ್ರಮಗೊಳಿಸನವ ಆಗಮನ್ ಮತನತ / ಅಥವಾ ವಜಾ ಸಮಯ. ಈ ವಿಧ್ಾನ್ಗಳು ಹೆಚಿುನ್ ದ್ಟ್ಟರ್ೆಯ ಸೊಂದ್ರ್ಗಗಳು 

ಮತನತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳ ನ್ಡ್ನವಿನ್ ನಿಕಟ್ ಸೊಂಪಕಗದ್ ಪಾಮಾರ್ವನ್ನು ಮಿತ್ತಗೊಳಿಸಬಹನದ್ನ. 

 
 

● ಮುಖ ಮುಚ್ುುವ ಬ್ಟ್ೆು ಹೆ ದಿಕೆಗಳು 

❖ ಶಾಲಾ ದ್ೂರವಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸೆಟ್ಟಟೊಂಗ್್ಗಳೊಂತಹ ಭೌತ್ತಕ ದ್ೂರವನ್ನು ಸನಲರ್ವಾಗಿ ನಿವಗಹಿಸಲನ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ಸೆಟ್ಟಟೊಂಗ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಖ ಮನಚನಿವ ಬಟೆಟ ಹೊದ್ಧಕೆಗಳು ಅತಯೊಂತ ಅವಶಯಕ. 

❖ ಎಲಾಿ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಮತನತ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ನ್ಲ್ಲಿರನವಾಗ ಮನಖ ಮನಚನಿವ ಬಟೆಟ ಹೊದ್ಧಕೆಗಳು 

ಅಥವಾ ಮನಖದ್ ಗನರಾಣಿಗಳನ್ನು ಧ್ರಿಸಬೆೇಕನ ಮತನತ ಶಾಲೆಯ ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿ ದೆೈಹಿಕ ಅೊಂತರವನ್ನು 

ಕಾಯನದಕೊಳಳಬೆೇಕನ. 

❖ ಮನಖ ಮನಚನಿವ ಬಟೆಟ ಹೊದ್ಧಕೆಗಳನ್ನು ಇವರನ ಧರಿಸಬಯರದನ: 
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❖ ಮನಖದ್ ಹೊದ್ಧಕೆಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಧ್ರಿಸನವುದನ ಅಥವಾ ತೆಗೆದ್ನಹಾಕನವುದನ ಅೊಂಗವೆೈಕಲಯ ಹೊೊಂದ್ಧರನವವರಿಗ  

ತಡ ಯಯಗನತತದ . 

❖ ಕೆಲವು ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ಪರಿಸೆಿತ್ತಗಳು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ತೊೊಂದ್ರೆ ಇರನವವರನ. 

❖ ಕ್ರವುಡ್ ಅಥವಾ ಕೆೇಳಲನ ಕಷಟವಾದ್ವರನ ಮತನತ ಮನಖದ್ ಹಯಗನ ಬಾಯಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೊಂವಹನ್ದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸನವವರನ. 

ಮನಖದ್ ಹೊದ್ಧಕೆಯನ್ನು ಧ್ರಿಸನವುದ್ರಿೊಂದ್ ಆ ವಯಕ್ರತಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹನದ್ನ ಎೊಂದ್ನ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೇಯ, ಕಾನ್ೂನ್ನ ಅಥವಾ ವತಗನೆಯ 

ಆರೊೇಗಯ ವೃತ್ತತಪರರನ ಸಲಹೆ ನಿೇಡ್ನತಾತರೆ. 

❖ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಮತನತ ಎಲಾಿ ಶಾಲಾ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗೆ ಮನಖ ಮನಚನಿವ ಬಟೆಟ ಹ  ದಿಕ ಗಳು (ತ್ತನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕನಡಿಯನವಾಗ 

ಹೊರತನಪಡಿಸಿ) ಅಗತಯವಿದೆ 

 

• ಮುಖ ಕವಚ್ಗಳು 

ಶಕ್ಷಕರು ಮನಖ ಕವಚಗಳನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಗೆ ಅವರ ಮುಖಗಳನೆ್ನ  ನೀಡಲು ಮತ್ತು  

ಧ್ವ ನಿವಿಜಾಾ ನದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಭವನಿೀಯ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನೆ್ನ  ತ್ಪಿ್ಪ ಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ. 

  

 

 
 

 

 

• ತಾಪಮಾನ್ 

ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು / ಕನಟ್ನೊಂಬಗಳು ಮತನತ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗ  ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ್ವನ್ನು ಪಾವೆೇಶಿಸನವ ಮದ್ಲನ ಸವಯೊಂ-ಪರದೆಯ ಅಗತಯವಿದೆ. 

ಸವಯೊಂ-ತಪಾಸರ್ೆ ಪೂರ್ಗಗೊಳಳದ್ಧದ್ದರೆ, ಶಾಲಾ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಸೆಳದ್ಲೆಿೇ ದ್ೃಶಯ ಮತನತ ತಾಪಮಾನ್ ಸಿೆರೇರ್ನೊಂಗ್ಗಳನ್ನು ನ್ಡೆಸಬೆೇಕನ. 

ಲ್ಯಜಿಸಿಟಕ  ುೊಂದಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲನ, ಸವಯೊಂ- ಸಿೆರೇರ್ನೊಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಗಗೊಳಿಸಿದ್ ಮತನತ ಆನ್ ಸ ೈಟ ಸಿೆರೇರ್ನನ್ಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲಪಟಟ 

ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಹಯಗನ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಗಳಿಗ  ಪರತ ಾೇಕ ಪರವ ೇರ್ವಿರಬ ೇಕನ. 
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• ಗಾತರ 

 6-ಅಡಿ ದೆೈಹಿಕ ದ್ೂರ ಉದೆದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸನವಾಗ ಪಾತ್ತ ತರಗತ್ತಯ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಗರಿಷಾ ಸಾಮಥಯಗವನ್ನು ನಿಧ್ಗರಿಸನವುದ್ನ. 

ಎಲ್ಯಿ ಕಯಾೊಂಪಸ್ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿನ್ ಜನ್ರ ಸೊಂಖ್ ಾಯನ್ನು ವಾಕ್ತತಗಳ ನ್ಡನವ  ಕರ್ನಷ್ಠ 6 ಅಡಿ ಅೊಂತರದಲ್ಲಿ  ಕಯಯನದಕ  ಳುುವಯಗ 

ಸಮೊಂಜಸವಯಗಿ ಸಥಳಯವಕಯರ್ ಕಲ್ಲಪಸನವ ಸೊಂಖ್ ಾಗ  ಸಿೇಮಿತಗ  ಳಿಸನವ ಯೇಜನ  ಮಯಡನವುದನ 

 

• ಸಮಯದ ಉದದ 

ಪಾತ್ತ ಗನೊಂಪಿನೊೊಂದ್ಧಗೆ ಅದ ೇ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಮತನತ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಯನ್ನು ಪಾಾಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. 

 

 

• ರ್ಶಕ್ಷಕ / ವಿದಾಾರ್ಥಗ ಬದಲಾಗುವಿಕ ಗಳು 

ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಮತನತ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಅಥವಾ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷನಟ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರರ್ೆಗೆ, ಇಡಿೇ ದ್ಧನ್ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು 

ಒೊಂದ್ನ ಗನೊಂಪಿನ್ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳುಳವ ಮಾಗಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. 

ಅಗತಯವಿಲಿದ್ ಸೊಂದ್ಶಗಕರನ, ಸವಯೊಂಸೆೇವಕರನ ಮತನತ ಇತರ ಗನೊಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊೊಂಡ್ ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಒೊಂದೆೇ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ 

ಮಿತ್ತಗೊಳಿಸಿ. 
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ಕೆ ೇವಿಡ್-19 ರ ಚಿಹೆುಗಳನ್ುು ಯಾರಾದರ  ಹ  ೊಂದಿದದರ  ಏನ್ು ಮಾಡಬೆೇಕು 
 

ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲದಾದಗ ಅನಾರೊೇಗಯದ್ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಕಯಣಿಸಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳನ್ನು ಆಗಿನಿೊಂದ್ಲೆೇ ಇತರರಿೊಂದ್ ಬೆೇಪಗಡಿಸಬೆೇಕನ, ಇತರರನ 

ಪಾವೆೇಶಿಸದ್ ಅಥವಾ ಹಯದನ ಹ  ೇಗದ ಪಾದೆೇಶದ್ಲಿ್ಲ ಅವರನ್ನು ಪರತ ಾೇಕವಯಗಿ ಇರಿಸಬ ೇಕನ.ಒೊಂದ್ಕ್ರಾೊಂತ ಹೆಚನು ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಪಾತೆಯೇಕ 

ಪಾದೆೇಶದ್ಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ದೆೈಹಿಕ ದ್ೂರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ. 

ರೊೇಗಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು ತ  ೇರಿಸನವ ರ್ಾವುದೆೇ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳು ತಕ್ಷರ್ವೆೇ ಮನಖದ್ ಹೊದ್ಧಕೆಯನ್ನು ಧ್ರಿಸಿ ಮನೆಗೆ 

ಅಥವಾ ಆರೊೇಗಯ ಸೌಲರ್ಯಕೆಾ ಸಾಗನವವರೆಗೆ ಪಾತೆಯೇಕ ಪಾದೆೇಶದ್ಲಿ್ಲ ಕಾಯಬೆೇಕನ.ಅಧಿಕೃತ ವಯಸಾರನ ಬೊಂದನ ಕರ ದನಕ  ೊಂಡನ 

ಹ  ೇಗನವವರ ಗ  ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ನಿರೊಂತರ ಮೇಲ್ಲವರ್ಾರರ್ೆ ಮತನತ ಕಾಳಜಿಯೊಂದ್ಧಗೆ ಪಾತೆಯೇಕವಾಗಿರಬೆೇಕನ. 
 

 

ಕೆ ೇವಿಡ್-19 ರ ಅನ್ನಮಾನಾಸ್ಪ ದ ಚಿಹ್ನು ಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ 

ಹೊಂತಿರುಗುವುದು 

 

ಕೊೇವಿಡ್-19 ನ್ ಅನ್ನಮಾನಾಸಪದ್ ಅಥವಾ ದ್ೃಡ್ಪಡಿಸಿದ್ ಚಿಹೆುಗಳನ್ನು ಹೊೊಂದ್ಧರನವ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಅಥವಾ ವಿದಾಯರ್ಥಗ ರ್ಾವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ 

ಹಿೊಂತ್ತರನಗಬಹನದ್ನ: 

 

• ರ್ೆೇತರಿಸಿಕೊೊಂಡ್ ನ್ೊಂತರ ಕನಿಷಾ ಮೂರನ ದ್ಧನ್ಗಳು (72 ಗೊಂಟೆಗಳು) ಕಳೆದ್ಧದದರ - ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲಿದೆ ಜವರ 

ಇಲಿದಿರನವುದನ ಮತನತ ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ತೊೊಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷರ್ಗಳೊಂತರ್ ಕೆಮನಮ ಹಯಗನ ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ತೊೊಂದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸನಧ್ಾರರ್ೆ 

ಇರನವುದನ 

• ಮದ್ಲ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ತೊೇರಿಸಿ ಕನಿಷಾ 10 ದ್ಧನ್ಗಳು ಕಳೆದ್ಧವೆ 

• . ಅಥವಾ ರ್ೆೇತರಿಕೆರ್ಾಗಿ ಕನಿಷಾ ಮೂರನ ದ್ಧನ್ಗಳು (72 ಗೊಂಟೆಗಳು) ಕಳೆದ್ಧವೆ ಮತನತ ಆರೊೇಗಯ ರಕ್ಷರ್ೆ ನಿೇಡ್ನಗರನ 

ವಿದಾಯರ್ಥಗಗ  ಕೊೇವಿಡ್-19 ಇದ  ಎೊಂದ್ನ ಶೊಂಕ್ರಸಿಲಿ ಅಥವಾ ದ್ೃಡ್ಪಡಿಸಿಲಿ ಎೊಂದ್ನ ಪಾಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದಾದರೆ. 

.   

ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯನ ಕೊೇವಿಡ್-19 ಹ  ೊಂದಿರನವ ರ್ಾರೊೊಂದ್ಧಗಾದ್ರೂ ನಿಕಟ್ ಸೊಂಪಕಗ ಹೊೊಂದ್ಧದಾದನೆೊಂದ್ನ ನ್ೊಂಬಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರನ 

ಅನಾರೊೇಗಯದ್ಧೊಂದ್ ಬಳಲದಿದ್ದರೆ, ಜವರ, ಕೆಮನಮ, ಉಸಿರಾಟ್ದ್ ತೊೊಂದ್ರೆ ಮತನತ ಇತರ ಕೊೇವಿಡ್-19 ರೊೇಗಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು 

ಅವರನ ತಮಮ ಆರೊೇಗಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೆೇಕನ ಮತನತ COVID-19 ಯೊಂದ ಬಳಲನತಿತರನವ ವಾಕ್ತತಯೊಂದಿಗ  ರ್ನಕಟ ಸೊಂಪಕಿದಲ್ಲಿದದ 14 

ದಿನ್ಗಳ ನ್ೊಂತರ ಕ  ನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ COVID-19 ರ  ೇಗಲಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು ಹ  ೊಂದಿದರ , ಅವರನ 14 ದಿನ್ಗಳವರ ಗ  ಕ ಲಸ, 

ಮಕೆಳ ಆರ ೈಕ , ಶಯಲ್  ಅಥವಯ ಸಯವಿಜರ್ನಕ ಸಥಳಗಳಿಗ  ಹ  ೇಗಬಯರದನ. ಅವರನ 14 ದ್ಧನ್ಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ, ಮಕಾಳ ಆರೆೈಕೆ, 

ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸಾವಗಜನಿಕ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಬಾರದ್ನ. 
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ತರಗತಿಯಲಿಿ ಕೆ ೇವಿಡ್-19 ಹರಡುವುದನ್ುು ತಡೆಯಲು ಏನ್ು ಮಾಡಬೆೇಕು? 

 

ಅನಾರೀಗಯ ದಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳಂದಗೆ ನೇರ ಸಂಪಕಿವನೆ್ನ  ತ್ಡೆಯಿರಿ. ಶಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  

ಕಲಿಯುವವರು ಆರೀಗಯ ವಂತ್ರಾಗಿದದ ರೆ ಮಾತ್ರ  ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೊೀರಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಮ  ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ  

ಕಲಿಯುವವರಂದಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ನೈಮಿಲಯ  ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನೆ್ನ  ಒಪಿ್ಪ ಕೊಳಿ  ಮತ್ತು  ಇವುಗಳನೆ್ನ  ಸೇರಿಸ್ಥ: 

 

• ಸರಿರ್ಾದ್ ಗಾಳಿ ಮತನತ ತರಗತ್ತಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ತಾಜಾ ಹರಿವು ವೆೈರಸ ಹರಡ್ನವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹರಡ್ನತತದೆ 

ಆದ್ದರಿೊಂದ್ ತರಗತ್ತಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ರಟ್ಕ್ರಗಳು ಮತನತ ಬಾಗಿಲನಗಳು ತೆರೆದ್ಧರನತತವೆ ಎೊಂದ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ. 

• ಆಗಾಗೆೆ ಸಪಶಿಗಸಿದ್ ವಸನತಗಳು ಮತನತ ಮೇಲೆೈಗಳನ್ನು ಸವಚಛಗೊಳಿಸಿ ಮತನತ ಸೊೇೊಂಕನ ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ ಉದಾ. ಶೌರ್ಾಲಯದ್ 

ಮೇಲೆೈಗಳು, ಬಾಗಿಲನ ಹಿಡಿಕೆಗಳು, ಇತಾಯದ್ಧ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರನವಾಗ ಪರತಿ ಗೊಂಟೆಗ  ಮೆಮ ದ್ನಬಗಲಗೊಳಿಸಿದ್ ಬಿಿೇಚ 

ಸೊೇೊಂಕನ ನಿವಾರಕದ್ಧೊಂದ್ (ಪಾತ್ತ ಲ್ಲೇಟ್ರ್ ನಿೇರಿಗೆ 20 ಮಿಲ್ಲ ಬಿಿೇಚ) ಸವಚಛಗೊಳಿಸಬೆೇಕನ ಅಥವಾ ಸೊಂದ್ರ್ಗಕೆಾ 

ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗಿ ಕಡಿಮ ಬಾರಿ ಸವಚಛಗೊಳಿಸಬೆೇಕನ. 

 

ಶಾಲಾ ಸಾರಿಗೆಯಳಗೆ ಕೆ ೇವಿಡ್ ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗೆ ತತವಗಳು: 

 

• ಹೊರಗಿನ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗರಿಷಾಗೊಳಿಸಿ ಮತನತ ಕ್ರಟ್ಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷನಟ ತೆರೆದ್ಧಡಿ 

• ನ್ಡ ಯಲನ, ಬೆೈಕ್ರೊಂಗ್ ಮಯಡಲನ ಅಥವಾ ಆರೆೈಕೆದಾರರಿೊಂದ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷನಟ ಓಡಿಸಲನ ಪಾೇತಾುಹಿಸಿ 

• ಸವಾರರನ ಮತನತ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧ ಸದ್ಸಯರನ ಬಟೆಟಯ ಮನಖದ್ ಹೊದ್ಧಕೆಯನ್ನು ಧ್ರಿಸಬೆೇಕನ 
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• ಆಗಾಗೆೆ ಮನಟ್ಟಟದ್ ಮೇಲೆೈಗಳನ್ನು ಸವಚಛಗೊಳಿಸಿ ಮತನತ ಸೊೇೊಂಕನ ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ 

• ಸವಾರರನ್ನು ಬಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷನಟ ದ್ೂರವಿಡಿ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ಮನೆಯಲಿಿ ಏನ್ು ಮಾಡಬೆೇಕು? 

 

ಕೊೇವಿಡ್-19 ಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ್ೊಂತೆ ಕಲ್ಲಯನವವರಿಗೆ ನಿಖರ, ವಯಸಿುಗೆ ಸೂಕತವಾದ್ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೆೊಂದ್ನ 

ಪೇಷಕರನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕನ. 
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ಗೆ ೇಲಡನ್ ರ ಲ್ಸ್: 

 

1. ಪಾತ್ತ ಬಾರಿಯೂ ಕನಿಷಾ 20 ಸೆಕೆೊಂಡ್ನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಮ ಕೆೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನ್ನ ಮತನತ ನಿೇರಿನಿೊಂದ್ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸೊೇಪ ಮತನತ 

ನಿೇರನ ಲರ್ಯವಿಲಿದ್ಧದ್ದರೆ, ಕನಿಷಾ 60% ಆಲೊಾಹಾಲ ಅೊಂಶವನ್ನು ಹೊೊಂದ್ಧರನವ ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಆಧ್ಾರಿತ ಹಾಯೊಂಡ್ 

ಸಾಯನಿಟೆೈಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬೆರಳುಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ನಟಗಳು ಮತನತ ಅೊಂಗೆೈಗಳ ನ್ಡ್ನವೆ ಸೆೇರಿದ್ೊಂತೆ ನಿಮಮ ಕೆೈಗಳ ಎಲಾಿ 

ಭಾಗಗಳನ್ನು ರ್ೆನಾುಗಿ ತೊಳೆಯಲ್ಯಗಿದ  ಅಥವಾ ಹಾಯೊಂಡ್ ಸಾಯನಿಟೆೈಸನ್ಗಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಯಗಿದ  ಎೊಂದ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಳ. 

  

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

2. ನಿಮಮ ಕೆೈ, ಕರ್ನು, ಮೂಗನ ಮತನತ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಪಶಿಗಸನವುದ್ನ್ನು ತಪಿಪಸಿ. 

3. ಅನಾರೊೇಗಯದ್ಧೊಂದ್ ಬಳಲನತ್ತತರನವ ಜನ್ರೊೊಂದ್ಧಗೆ ನಿಕಟ್ ಸೊಂಪಕಗವನ್ನು ತಪಿಪಸಿ ಮತನತ ಇತರರಿೊಂದ್ ಕನಿಷಾ ಒೊಂದ್ನ ಮಿೇಟ್ರ್ 

ದ್ೂರವನ್ನು ಇರಿಸಿ. 

4. ನಿೇವು ಅನಾರೊೇಗಯದ್ಧೊಂದ್ ಬಳಲನತ್ತತರನವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಯಿೆೇ ಇರಿ ಮತನತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿೊಂದ್ ದ್ೂರವಿರಲನ ಪಾಯತ್ತುಸಿ. 

ನಿಮಮ ತ್ತನ್ನುವ ಪಾತೆಾಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಉಳಿದ್ ಭಾಗಗಳಿೊಂದ್ ಪಾತೆಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. 

5. ನಿಮಮ ಕೆಮನಮ ಅಥವಾ ಸಿೇನ್ನವನ್ನು ಬಾಗಿದ್ ಮರ್ಕೆೈ ಅಥವಾ ಟಿರ್ನಾವಿರ್ನೊಂದ ಮನಚಿು ನ್ೊಂತರ ಟಿರ್ನಾವನ್ನು ಮನಚುಳವಿರನವ 

ತೊಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. 

6. ಆಗಾಗೆೆ ಸಪಶಿಗಸನವ ಎಲಾಿ ವಸನತಗಳು ಮತನತ ಮೇಲೆೈಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸವಚಛಗೊಳಿಸಿ ಮತನತ ಸೊೇೊಂಕನ ರಹಿತಗೊಳಿಸಿ. 
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ಪದ್ ೇ ಪದ್ ೇ ಕ ೇಳಲಾಗುವ ಪರಶ್ ೆಗಳು 

 

1. ಮುಖದ ಹೆ ದಿಕೆಗಳು 

ಪಾ. ಮಕಾಳು ಹೊರಾೊಂಗರ್ ಸೆಟ್ಟಟೊಂಗ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಸ್ೆಗಳನ್ನು ಧ್ರಿಸಬೆೇಕೆೇ? 

ಉ. ಹೌದ್ನ, ಇತರರಿೊಂದ 6 ಅಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ. 

 

ಪಾ. ಮಯಸ್ೆಗಳು ಹೆಚಿುನ್ ಮಟ್ಟದ್ CO2 ನ್ ಅಪಾಯವನ್ನುೊಂಟ್ನಮಾಡ್ನತತವೆಯೆೇ, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ, 2 ರಿೊಂದ್ 6 ವಷಗ ವಯಸಿುನ್ 

ಚಿಕಾಮಕಾಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ? 

ಉ. ಎರ್ನ 95 ಮಯಸ್ೆಗಳ ೆೊಂದ್ಧಗೆ ಹೆಚಿುನ್ ಮಟ್ಟದ್ CO2 ಅಪಾಯವಿದೆ, ಅದ್ನ್ನು ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡ್ನವುದ್ಧಲಿ. ಇದ್ನ ಬಟೆಟ 

ಮಯಸ್ೆಗಳ ಸಮಸೆಯಯಲಿ. 

 

ಪಾ. ನಾವು ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಮಯಸ್ೆಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಬೆೇಕೆೇ ಅಥವಾ ತಮಮದೆೇ ಆದ್ ಮಯಸ್ೆಗಳನ್ನು ತರಲನ ಅವರನ್ನು  

ಅವಲೊಂಬಿಸಬೆೇಕೆೇ? ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಮರನಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬಹನದಾದ್ ಮಯಸ್ೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಿಸಾಡ್ಬಹನದಾದ್ ಮಯಸ್ೆಗಳನ್ನು 

ಬಳಸಬೆೇಕೆ?  

ಉ. ಮರನಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬಹನದಾದ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಾಡ್ಬಹನದಾದ್ ಮಯಸ್ೆಗಳು ಉತತಮವಾಗಿವೆ. ತಮಮದೆೇ ಆದ್ ಮರನಬಳಕೆ 

ಮಾಡ್ಬಹನದಾದ್ ಮಯಸ್ೆಗಳನ್ನು ಹೊೊಂದ್ಲನ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳನ್ನು ಪಾೇತಾುಹಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ / ಮಾಡ್ಲಾಗದ್ ಅಥವಾ 

ವೆೈಯಕ್ರತಕ ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಮರೆಯನವ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, 

 

 

2.ಕೆೈ ತೆ ಳೆಯುವಿಕೆ 
 

ಪಾ. ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿರನವಾಗ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಎಷನಟ ಬಾರಿ ಕೆೈ ತೊಳೆಯಬೆೇಕನ? ನಿೇರಿಲಿದ್ ತರಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಏನ್ನ ಶಿಫಾರಸನ 

ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ? 

ಉ. ಕನಿಷಾ 20 ಸೆಕೆೊಂಡ್ನಗಳ ಕಾಲ ಸೊೇಪ ಮತನತ ನಿೇರಿನಿೊಂದ್ ಕೆೈ ತೊಳೆಯನವುದ್ನ್ನು ಕಲ್ಲಸಿ ಹಯಗನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಮತನತ 

ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಹಯಗನ ಸಿಬಬೊಂದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸರರ್ೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲನ ಮೇಲ್ಲವರ್ಾರರ್ೆಯನ್ನು ಹೆಚಿುಸಿ. ಆಗಾಗೆ ೆಕೆೈ 

ತೊಳೆಯನವುದ್ನ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ, ವಿಶ ೇಷ್ವಯಗಿ ಊಟದ ಮದ್ಲನ ಮತನತ ನ್ೊಂತರ, ರೆಸಟ ರೂೊಂ ಬಳಸಿದ್ ನ್ೊಂತರ 

ಮತನತ ನಿಮಮ ಮನಖವನ್ನು ಸಪಶಿಗಸಿದ್ ನ್ೊಂತರ ಕೆೈ ತೊಳೆಯಬ ೇಕನ. ಸೊೇಪ ಮತನತ ನಿೇರನ ಸನಲರ್ವಾಗಿ ಲರ್ಯವಿಲಿದ್ಧದ್ದರೆ, ಕನಿಷಾ 

60% ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಹೊೊಂದ್ಧರನವ ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಆಧ್ಾರಿತ ಹಾಯೊಂಡ್ ಸಾಯನಿಟೆೈಜರ್ ಬಳಸಿ. ಉತಪನ್ು ಲೆೇಬಲ ಅನ್ನು ನೊೇಡ್ನವ 

ಮೂಲಕ ಸಾಯನಿಟೆೈಜರ್ ಕನಿಷಾ 60% ಆಲೊಾೇಹಾಲ ಅನ್ನು ಹೊೊಂದ್ಧದೆಯೆೇ ಎೊಂದ್ನ ನಿೇವು ಹೆೇಳಬಹನದ್ನ. 
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ಪಾ. ಬಿಡ್ನವು ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆೈ ತೊಳೆಯನವ ಕೆೇೊಂದ್ಾಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಒದ್ಗಿಸಬೆೇಕೆೇ? 

ಉ. ಇದ್ನ ಅವಶಯಕತೆಯಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆಗಾಗೆೆ ಕೆೈ ತೊಳೆಯನವುದ್ನ್ನು ಪಾೇತಾುಹಿಸಲಾಗನತತದೆ ಮತನತ ತರಗತ್ತಗೆ ಮರಳುವ 

ಮದ್ಲನ ಕೆೈ ಸಾಯನಿಟೆೈಜರ್ ಅಥವಾ ಕೆೈ ತೊಳೆಯನವುದ್ನ ಬಳಸಬೆೇಕನ/ಮಾಡ್ಬೆೇಕನ. 

 
 

3. ಸವಚ್ಛ ಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ ಮತುು ಸೆ ೇಂಕುನಿವಾರಕಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ 

 

ಪಾ. ಹೊಂಚಿದ್ ತರಗತ್ತಯ ವಸನತಗಳನ್ನು (ಸೆಟೇಪಿರ್, ತರಗತ್ತಯ ಗಾೊಂಥಾಲಯ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆೇಪ, ಇತಾಯದ್ಧ) ನಾವು ಹೆೇಗೆ 

ನಿವಗಹಿಸನತೆತೇವೆ? 

ಉ. ನಿೇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸನತಗಳನ್ನು ಹೊಂಚಿಕೊಳಳಬೆೇಡಿ ಎೊಂದ್ನ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ತಮಮದೆೇ ಆದ್ 

ಸರಬರಾಜನ ಹೊೊಂದ್ಧರಬೆೇಕನ. ಬಳಕೆಗಳ ನ್ಡ್ನವೆ ಸವಚಛ ಗೊಳಿಸಬಹನದಾದ್ ವಸನತಗಳನ್ನು ಸವಚಛಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಳಸಬಹನದ್ನ. 

 

ಪಾ. ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿೊಂದ್ ಪತ್ತಾಕೆಗಳನ್ನು ಮನಟ್ನಟವ ಮದ್ಲನ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಎಷನಟ ಸಮಯ ಕಾಯಬೆೇಕನ? ಬಳಕೆಯ ನ್ೊಂತರ ಪಾಿಸಿಟಕ್ 

ಕಲ್ಲಕಾ ಸಾಮಗಿಾಗಳನ್ನು ಸಪಶಿಗಸನವ ಮದ್ಲನ ನಿೇವು ಎಷನಟ ಸಮಯ ಕಾಯಬೆೇಕನ? 

ಉ. ಪೆೇಪರ್್ಗಳು ಮತನತ ಇತರ ರಿೇತ್ತಯ ವಸನತಗಳನ್ನು ನಿವಗಹಿಸನವ ಮದ್ಲನ 24 ಗೊಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನಟಟದ  ಹಯಗ  

ಇಟಟರ  ಸಾಕನ. ಅಧ್ಯಯನ್ದ್ ಪಾಕಾರ, ವೆೈರಸ ಕಾಡೊಬೇಗಡ್ುಗಲ್ಲಿ ಸನಮಾರನ 24 ಗೊಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಗಸಾಧ್ಯವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ 

ಬದ್ನಕಬಲಿದ್ನ. ಕಾಗದ್, ಮತನತ ಬಹನಶಃ ಮರದ್ ಮಣಿಗಳು ಹಯಗನ ಒಗಟ್ನಗಳಿಗ    ಇದ್ನ ಸನರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾಿಸಿಟಕ್್ಗಳನ್ನು 

ಸವಚಛಗೊಳಿಸಬೆೇಕನ ಮತನತ ಬಳಕೆಗಳ ನ್ಡ್ನವೆ ಸೊೇೊಂಕನರಹಿತಗೊಳಿಸಬೆೇಕನ. ಇದ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ಧದ್ದರೆ, ಅದೆೇ ಅಧ್ಯಯನ್ದ್ 

ಮಾಹಿತ್ತಯ ಆಧ್ಾರದ್ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನು 72 ಗೊಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಯಗ  ಬ್ಬಡಲನ ನಾವು ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡ್ನತೆತೇವೆ. 

 

ಪಾ. ಶಾಲಾ ಗಾೊಂಥಾಲಯದ್ಧೊಂದ್ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನತತದೆಯೆೇ? 

ಉ. ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲನ ಸಾಧ್ಯವಾಗನತತದೆ. ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳು ಪುಸತಕಗಳನ್ನು ಗಾೊಂಥಾಲಯಕೆಾ 

ಹಿೊಂದ್ಧರನಗಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರನ-ಶೆಲವ ಮಾಡ್ನವ ಮದ್ಲನ ಕನಿಷಾ 24 ಗೊಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಿಟ್ರ್ನಗ ಬಾಕ್ು್ನ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. 

 

ಪಾ. ನಾವು ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಎಷನಟ ಬಾರಿ ಮೇಲೆೈಗಳನ್ನು ಒರ ಸಬೆೇಕನ? 

ಉ. ನಿೇವು ಶನಚಿಗೊಳಿಸನವ ವೆೇಳಾಪಟ್ಟಟಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲನ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಪರತಿದಿನ್ ಆಗಯಗ ್ ಸಪಶಿಿಸನವ 

ಎಲ್ಯಿ ಮೆೇಲ್ ೈಗಳನ್ನು ಕರ್ನಷ್ಠವಯಗಿ ಸವಚಛ ಮಯಡಿ (ಸಾುನ್ಗೃಹಗಳು, ಬಾಗಿಲನ ಗನಬಿಬಗಳು, ಮೇಜನಗಳು, ಇತಾಯದ್ಧ); ಒೊಂದನ 

ಸಮ ರ್ ಹ  ರಟನಹ  ೇದ ನ್ೊಂತರ ಮತನತ ಇನ  ುೊಂದನ ಸಮ ರ್ವು ಜಯಗವನ್ನು ಪರವ ೇಶಿಸನವ ಮೊದಲನ ಸೊಂಪೂರ್ಿ ತರಗತಿ 

ರ್ನಚಿಗ  ಳಿಸಬೆೇಕನ. 

 

ಪಾ. ಪಾತ್ತ ಬಳಕೆಯ ನ್ೊಂತರ ಸಾುನ್ಗೃಹಗಳನ್ನು ಒರ ಸನವ ಅಗತಯವಿದೆಯೆೇ? 

ಉ. ಇದ್ನ ಅಗತಯವಿಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆಗಾಗೆ ೆಸವಚಛ ಗೊಳಿಸಲನ ಶಿಫಾರಸನ ಮಾಡ್ಲಾಗನತತದೆ. ಕನಿಷಾವಯಗಿ ಸಯುನ್ಗೃರ್ಗಳನ್ನು ಪರತಿದಿನ್ 

ಚ ನಯುಗಿ ಸವಚಛಗ  ಳಿಸಬ ೇಕನ. 
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4.ವಿದಾಾರ್ಥಗಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಕಗ 

 

ಪಾ. ಖಾಸಗಿ ಕೊೇರ್ೆಯಲ್ಲಿ (ಉದಾ. ಮನ್ಶಾಾಸರಜ್ಞರನ, ಕಲ್ಲಕೆಯ ತಜ್ಞರನ, ದಾದ್ಧಯರನ, ಇತಾಯದ್ಧ) ನ್ಡೆಯಬೆೇಕಾದ್ 

ಒಬಬರಿಗೊಬಬರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ನವ ಬಗೆ ೆರ್ಾವುದೆೇ ಮಾಗಗದ್ಶಗನ್ ವಿದಾಯರ್ಥಗಗಳಿಗಿದ ಯೇ? 

ಉ. ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಅಥವಾ ಕೌನೆುಲ್ಲೊಂಗ್ ನೆೇಮಕಾತ್ತಯೊಂತಹ ವಿದಾಯರ್ಥಗಯೊಂದ್ಧಗೆ ಒಬಬರಿಗೊಬಬರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ನವ 

ಅಗತಯವಿರನವಾಗ, ವಿದಾಯರ್ಥಗ ಮತನತ ಶಿಕ್ಷಕ / ತಜ್ಞ ಇಬಬರೂ ಮನಖದ್ ಹೊದ್ಧಕೆಯನ್ನು ಧ್ರಿಸಬೆೇಕನ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷನಟ ದೆೈಹಿಕ 

ದ್ೂರವನ್ನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡ್ಬೆೇಕನ, ಮತನತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊೇರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತತಮ ವಯತಯವರರ್ ಇರಬ ೇಕನ (ಉದಾ. ತೆರೆದ್ ಕ್ರಟ್ಕ್ರಗಳನ್ನು 

ಹೊೊಂದ್ಧರನವ ಕೊೇರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಸೆೇವೆಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸಿ).  
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