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  முன்னுரை 
 
 

 
பள்ளிகளள பாதுகாப்பாக மீண்டும் திறப்பது மீதான வழிகாட்டல்களள 

உருவாகக் இந்த முக்கியமான பணிளய மமற்ககாண்டதற்காக பாப்காரன்் 

பரநீ்சச்ளர பாராட்ட விரும்புகிமறன். உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பள்ளிகள் 

மகாவிட்-19 மநாய்கக்ாரணமாக முழுளமயாகமவா அல்லது 

பகுதிவாரியாகமவா மூடும் கட்டாயத்தில் தள்ளப்பட்டது. பள்ளிகளள 

மீண்டும் திறப்பது தற்மபாது விவாதத்தத்ில் ஒரு  பிரசச்ிளனயாக உள்ளது 

மற்றும் பள்ளி அதிகாரிகள், நிரவ்ாகிகள் மற்றும் அரசாங்கங்களுகக்ு இது 

கபரும் சவாலாக உள்ளது. நாம் அளனவரும் இந்தச ்சூழலில் வாழக் 

கற்றுக்ககாள்ளமவண்டிய நிரப்ந்ததத்ில் இருக்கிமறாம். பள்ளிகள் மீண்டும் 

திறகக்ப்பட்டால், மநாய்ப்பரவளல தடுக்க மாணவரக்ள், பள்ளி ஊழியர ்

மற்றும் கபற்மறாரக்ளுக்கான மபாதுமான பாதுகக்ாப்ளப வழங்குவளத 

உறுதி கசய்யமவண்டும். பள்ளிகளள மீண்டும் திறப்பது, அளனதத்ு 

பங்குதாரரக்ளிளடமய மிக தீவிரமான திட்டமிடுதல், கட்டுமான ஏற்பாடுகள் 

மற்றும் தயார ்நிளலயும் ககாண்டிருக்கமவண்டும். பாப்காரன்் பரநீ்சச்ர ்

உருவாக்கிய இந்த வழிகக்ாட்டல் உள்ளூர ்நிளல மற்றும் நாட்டின் குறிப்பிட்ட 

சுகாதார மற்றும் கல்வித் துளற வழிகாட்டளலக் கருத்தில் ககாண்டு 

பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கும் கநறிமுளறகளள உருவாக்குவதில் 

பள்ளிகளுக்கு நிசச்யமாக உதவும்.   
 
இப்படிக்கு,  

 

 
 
 

டாக்டர ்மமானிகா அமராரா  

 

பீஎசட்ி, எம்எஸ்சி (கபாது ஆமராக்கியம்),  

எம்எஸ்சி (குழந்ளத வளரச்ச்ி)  

நிரவ்ாகி & மபராசிரியர ்: சுகாதார ஊகக்ுவிப்பு பிரிவு  

இந்திய கபாது சுகாதார அளமப்பு  
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 பள்ளிகரள பாதுகாப்பாக மீண்டும் திறப்பது 
பள்ளிகரள மீண்டும் திறக்கும்பபாது கருத்தில் ககாள்ளபேண்டிய கூறுகளுக்கான ஒரு 

ேழிகாட்டல்  
 

 
 

 

அறிமுகம்  
 

மகாவிட்-19 சரவ்மதச மநாய்பரவலின்மபாது பள்ளிகளின் தினசரி இயக்கங்களில் 

ஆசிரியரக்ள், உதவி ஊழியரக்ள் மற்றும் மாணவரக்ள் அளனவருக்கும் தங்களது 

பணிகளளச ்கசய்துவருகிறாரக்ள். தற்மபாது, பல நாடுகளில் பள்ளிகள் 

முழுளமயாகமவா அல்லது பகுதிவாரியாகமவா திறந்துள்ளாரக்ள் அல்லது திறக்கும் 

கசயல்பாட்டில் இருக்கிறாரக்ள். உள்ளூர ்நிளலளமகள் எவ்வாறாக இருந்தாலும், 

ஒவ்கவாரு பள்ளியும் மதசிய, மாநில மற்றும் மாநகர நிளல வழிகாட்டல் மற்றும் 

அறிவுளரகளுக்கு இணங்கி இருப்பளத உறுதி கசய்யமவண்டும். இதளன 

அளடவதற்கு, ஒரு பன்முகப்படுத்தப்படட் அணுகுமுளற மதளவ. இந்தப் 

பரிந்துளரகளும் வழிகாட்டுதல்களும் ஆசிரியரக்ள், உதவி ஊழியரக்ள் மற்றும் 

மாணவரக்ளுக்கு அவரக்ளின் கசாந்த பதவிகள் மற்றும் கபாறுப்புகள் பற்றிய 

பயனுள்ள தகவல்களள அளிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. 

 

பகாவிட்-19 என்றால் என்ன? 
 

31 டிசம்பர ்2019, உலக சுகாதார அளமப்பு (WHO) சீன நாட்டில் உள்ள ஹுமபய் 

மாகாணத்தில் உள்ள வூஹான் நகரத்தில் நிமமானியா மநாயாளிகள் கதாகுப்பு 

உள்ளதாகத் கதரிவித்தது. நாவல் ககாமரானாளவரஸ் உடன் கதாடரப்ுளடய தீவிர 
நுளரயீரல் மநாய் உறுதி கசய்யப்படட்து. மகாவிட்-19 ஒரு அதிதீவிர 

கதாற்றுமநாயாகும் மற்றும் ஒரு நபரிடம் இருந்து மற்கறாருவருக்கு பரவக்கூடிய 

மகாவிட்-19 ளவரளஸச ்சுமக்கும்மபாது திரவத் துளிகள் மூலமாக பரவுகிறது. ஒரு 

நபர ்இருமும்மபாது, தும்மும்மபாது அல்லது கத்தும்மபாது, ளவரஸ்  

துகள்கள் ககாண்ட திரவத்துளிகள் காற்றில் கவளியிடப்பட்டு, பரப்புகள் மீது 

விழுகின்றன. ஒரு நபர ் மற்றவரக்ளின் ளககள் அல்லது ளவரஸ் ககாண்ட துளிகள் 

உள்ள கபாருட்கள் அல்லது பரப்புகளளத் கதாட்டபிறகு தனது கண்கள், மூக்கு 
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அல்லது வாளயத் கதாடும்மபாது, ளவரஸ்-ஐப் ‘கபற்று’, மநாய்வாய்ப்படுதலுக்கு 

உள்ளாகலாம். ளவரசானது சிறிது காலத்திற்கு காற்றில் இருக்கலாம், இதனால் 

காற்றில் உள்ள திரவத்துளிகளிலிருந்து மநரடியாக சுவாசிக்கப்படலாம். இந்த 

ளவரஸ் பிளாஸ்டிக் அல்லது ஸ்டீல் பரப்புகள் மபான்ற திடமான பரப்புகள் 

வழக்கமான சுத்தம் கசய்யப்படாத நிளலயில் 72 மணிமநரங்கள் வளர வாழலாம், 

இதனால் அளனத்து பரப்புகளும், பணம், கிகரடிட் காரட்ுகள், புத்தகங்கள், 

ஸ்மடஷனரி, கதவு ளகப்பிடிகள் மற்றும் சூப்பரம்ாரக்்ககட் கவுண்டரக்ள் மற்றும் 

தயாரிப்புகள் மபான்ற அளனத்துமம சாத்தியமான ஆபத்தானளவ.  

 

ப ாக்கம்  
 

இந்த வழிகாட்டியானது மசாதளனப்பட்டியல்கள், கருத்தில் ககாள்ளமவண்டிய 

இன்றியளமயாத மகள்விகள் மற்றும் சிறந்த நளடமுளறகளின் உதாரணங்களள 

வழங்குகிறது. இந்த வழிகாடட்ி “எவ்வாறு” பாதுக்காப்பாக மீண்டும் திறப்பது 

என்பளத வழங்குகிறது. பள்ளிகளின் கநறிமுளறகள் உள்ளூர ்நிளலகளுக்கு 

ஏற்றவாறு மாறும் என்று எதிரப்ாரப்்பதும் நியாயமான ஒன்றாகும். பள்ளிகள் 

கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலுக்காக பாதுகாப்பாக மீண்டும் திறப்பதற்கான 

பள்ளிகளளயும் மானவரக்ளளயும் தயார ்படுத்துவமத இந்த வழிகாட்டியின் 

மநாக்கமாகும். இது பள்ளிகளில் கபாருந்தக்கூடிய சிறப்பு ஏற்பாடுகளுடன் 

பழகுவதற்காகவும் நளடமுளறப்படுத்துவதற்காகவும் ஆசிரியரக்ள், உதவி 

ஊழியரக்ள் மற்றும்  

 
 

 
 

 

இ ்த ேழிகாட்டல்களின் ப ாக்கமானரே 

 
• மகாவிட்-19 மீதான சரியான தகவளல வழங்குதல் 

• பள்ளிகளுக்கான சிறப்பான ஏற்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களள வழங்குதல் 
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• மாணவரக்ள், உதவி ஊழியர ்மற்றும் ஆசிரியரக்ளுடன் எவ்வாறு ஈடுபடுவது 

என்பதன் மீதான தகவல்களள வழங்குதல் 

• கற்பிப்பவரக்ள், உதவி ஊழியர,் மாணவரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் பள்ளி 

உறுப்பினரக்ள் இளடமய உள்ள கதாடரப்ாடல் மீதான தகவல்களள 

வழங்குதல் 

• வகுப்பளறகளிலும், பள்ளியிலும் மகாவிட-்19 பரவளலத் தடுப்பதன் மீதான 

தகவல்களள வழங்குதல் 

• பள்ளியில் மகாவிட்-19 நிகழ்வு கண்டறியப்படட்ால் மமற்ககாள்ளமவண்டிய 

நிளலயான இயக்க நளடமுளறகள் மீதான தகவல்களள வழங்குதல் 

• ஆசிரியரக்ள் மற்றும் மாணவரக்ளுக்கான மனநலசமூக உதவி மீதான 

தகவல்களள  

 

 

 பள்ளி  ிைே்ாக குழு மற்றும் பள்ளி முதல்ேைின் பங்கு 

 
 

• ஆசிரியரக்ளும் மாணவரக்ளும் பள்ளிக்குத் திரும்புவதற்கு முன்னதாக 

சுகாதார கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சமூக இளடகவளிகளுக்கான 

நளடமுளறகளள வகுத்தல். 

• பள்ளியில் உள்ள அளனத்து ஊழியரக்ள், பள்ளி நிரவ்ாக குழு உறுப்பினரக்ள் 

மற்றும் உணவு ளகயாளுபவரக்ளின் மநாக்குநிளலயில் ஈடுபடுங்கள்.  

• கசயல்படுத்தப்படும் திடட்ங்கள் குறித்தும், அந்தத் திடட்ங்களில் ஏமதனும் 

மாற்றங்கள் இருந்தால் அவற்ளறயும் கபற்மறாரக்ளுக்கு கதரிவியுங்கள்.  

• மாணவரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் உதவி ஊழியரக்ளின் சுகாதாரம், 

பாதுகாப்பு மற்றும்  உடல்நலத்ளதப் பாதுகாத்திடுங்கள்.  

• சமூக இளடகவளி கநறிமுளறகளளக் கண்காணித்தல். 

• மதளவயான தனிநபர ்பாதுகாப்புச ்சாதனப் கபாருட்கள் (எ.கா 

முகக்கவசங்கள்) இருப்பில் இருப்பளத உறுதி கசய்தல்.  

• கபற்மறாரக்ளுக்கும் மாணவரக்ளுக்கும் குறிப்பாக பள்ளிக்குத் திரும்ப 

முடியாத நிளலயில் இருப்பவரக்ளுக்கு, கதாளலதூர/ஆன்ளலன் கற்றல், டிவி, 

மரடிமயா மற்றும் இதர இதுமபான்ற மதரவ்ுகள் மாணவரக்ளுக்கு உள்ளது 

என்று கதரிவியுங்கள். 

• பாதிக்கப்படக்கூடிய மாணவரக்ளின் பாதுகாப்பு, ஊக்குவிப்பு மற்றும் 

ஆதரளவ ஊக்குவித்தல். 

• வருளகதராமல் இருக்கும் மாணவரக்ள் மற்றும் ஊழியரக்ள் அளனவரின் 

நிளலகளளயும் விசாரளண கசய்தல் 
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 பள்ளி  ிைே்ாகம் பமற்ககாள்ளபேண்டிய தடுப்புத் 

திட்டம் 
 
மகாவிட்-19 கதாடரப்ான பிரசச்ளனகளளத் கதரிவிக்கவும் மற்றும் ளவரஸ் 

பரவளலத் தடுக்க எடுக்கப்படமவண்டிய நடவடிக்ளககள் ஒரு தடுப்பு திட்டத்ளத 

அளமத்தல், இதில் உள்ளடங்குபளவ: 

 

a. பின்ேருபரே மீது மாணேை்கள், ஊழியை ்மற்றும்  

கபற்பறாை்களுக்கான பயிற்சிகரள திடட்மிடுதல்: 

 

• அடிக்கடி ளககள் கழுவுதல் 

• இருமல் மற்றும் தும்மல் நியமங்கள் 

• முகத்தில் இருந்து ளககளள விலகி ளவத்தல் 

• முகக்கவசங்களளப் பயன்படுத்துதல்{துணி முகக்கவசங்கள், 

முகக்கவசங்கள் அல்லது முக ஷீல்ட்கள்) 

• சமூக இளடகவளி வழிகாட்டல்கள் 

• அறிகுறிகளுக்கான பரிமசாதளன 

 

b. பகாவிட் பாதிப்பு குறிதத்ு உள்ளூை் சுகாதாை அரமப்பிற்கு 

கதைிவித்தால் மற்றும் உள்ளூை் சுகாதாை அரமப்புடன் இரண ்து 

கதாடைப்ு கண்டறிதலில் ஈடுபடுதல் பபான்றேற்றில் பள்ளி 

பங்களிக்கும். 

 

• கபற்மறாரக்ளும் மாணவரக்ளும் அணுகும் வளகயில் திட்டத்ளத 

அளமக்கவும். ளவரஸ் பரவளல தடுப்பதற்கான புதிய கசயல்முளறகள் 

உள்ளிடட் புதுப்பிக்கப்படட் திட்ட வளரச்ச்ியில் ஊழியர,் கபற்மறாரக்ள் 
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மற்றும் சமூகத்ளத ஈடுபடுத்துவது, திடட்ம் மற்றும் புதிய 

நடவடிக்ளககளுக்கான ஆதரவு மற்றும் புரிதளல உருவாக்கஉதவலாம். 

 

மீண்டும் திறப்பதற்கு முன்னதான 

ப ாதரனப்பட்டியல்  

 
• அளனத்து கட்டிடங்கள், வசதிகள் மற்றும் சாதனங்களளச ்மசாதித்து, 

மீண்டும் திறப்பதற்காகவும் இயக்கங்களள நிரவ்கிப்பதற்கான நிளல மற்றும் 

மதளவகளளத் தீரம்ானிக்கவும். 

• மாணவரக்ளும் ஊழியரக்ளும் தங்கள் ளககளள கழுவுவதற்காக நீண்ட 

வரிளசகளில் காத்திருக்க மவண்டாதவாறு எளிதான அணுகளல வழங்க 

பள்ளி வளாகத்தில் பலமவறு இடங்களில் {எ.கா விளளயாட்டு ளமதானம் 

மற்றும் கபாது இடங்கள்} ளககள் கழுவும் இயந்திரங்களள அளமத்தல் 

மற்றும்/அல்லது ளககள் கழுவுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சிங்க்குகளில் 

கதாடுதல் அற்ற மசாப் டிஸ்கபன்சரக்ளள அளமத்தல்; கதாடுதல் அற்ற 

குப்ளபத் கதாட்டிகள் ஏற்கனமவ பயன்பாட்டில் இல்ளலகயனில் அவற்ளற 

அளமத்தல். 

• கதாடரப்ு அற்ற கதரம்மாமீட்டரக்ள் 

• மதளவயான சுத்தம் கசய்யும் கபாருட்களளப் கபறுதல், குளறந்தது 60% 

ஆல்கஹால் ககாண்ட ஹாண்ட ்சானிளடசர ்மற்றும் முகக்கவசங்கள். 

மகாவிட்-19-க்கு எதிராக சுற்றுபுற பாதுகாப்பு நிறுவனம் {EPA}-

அனுமதிக்கப்படட் பட்டிலில் பயன்பாடட்ிற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட சுத்தம் 

கசய்யும் கபாருட்களளப் பயன்படுத்துதல். 

• ஏர ்கண்டீஷனர/்ஹீடட்ர ்பில்டரக்ளள மாற்றுதல் வளாகம் முழுவதும் 

காற்மறாடட்மாக ளவத்திருத்தல் 

• வகுப்பளறகளில் மற்றும் கபாது இடங்களில் மபாஸ்டரக்ளள {ளக கழுவுதல், 

தும்மும்மபாது/இருமும்மபாது முகத்ளத மூடுதல்} ளவத்தல். 

• அதிக மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் பகுதிகளில் குறிப்பாக அலுவலகங்கள், 

உணவகங்கள் மற்றும் கசவிலியர ்அலுவலம் மபான்ற இடங்களில் தும்மல் 

தடுப்புகளள நிறுவ மவண்டும். பள்ளியில் இருக்கும்மபாது மாணவமரா 

அல்லது ஆசிரியமரா  

• மநாய்வாய்ப்பட்டால் பயன்படுத்துவதற்காக பள்ளி வளாகத்திற்குள்மள ஒரு 

தனிளமப்படுத்தல் பகுதிளயத் தயார ்கசய்யமவண்டும். 

• மபருந்துகளளச ்மசாதித்து சுத்தம் கசய்யவும். 

• திட்ட மநாக்கங்களுக்காக மதளவப்பட்டால், ஒரு கபற்மறார ்மதிப்பாய்ளவ 

மமற்ககாள்ளவும் 

 

 

மீண்டும் பள்ளி திற ்த பிறகான ப ாதரனப்பட்டியல் 

 
• நாள் முழுவதும் பல்மவறு முளற பல்மவறு நபரக்ளால் கதாடப்படும் 

பரப்புகளள {பணியிடங்கள், கவுண்டரக்ள், கழிப்பளறகள், கதவுபிடிகள், 

மமளைகள் மற்றும் படிகட்டு ளகப்பிடிகள் மற்றும் இதர “அதிகம்-கதாடும்” 
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பரப்புகள்}கிருமிநீக்கம் கசய்வதற்காக பராமரிப்பு ஊழியரக்ளின் சுத்தம் 

கசய்யும் நடவடிக்ளககளள மாற்றுதல் 

• வகுப்பளறகள், கழிப்பளற வராண்டாக்கள், கபாது இடங்கள் மற்றும் 

லாக்கரக்ளின் கவளிப்புறங்கள் மபான்ற இடங்களள தினமும் சுத்தம் 

கசய்யமவண்டும். 

• கழிப்பளறகள் கசயல்பாட்டில் உள்ளளதயும், மபாதுமான அளவு மசாப்பு 

மற்றும் டாய்கலட் மபப்பர ்இருப்பளதயும் உறுதி கசய்யமவண்டும். 

• பாதுகாப்பாக இருக்கும்பட்சத்தில் கதவுகளள திறந்து ளவக்கவும், இதனால் 

மாணவரக்ளும் ஆசிரியரக்ளும் கதவுப்பிடிகளள கதாடமவண்டிய அவசியம் 

இருக்காது. 

• வழக்கமான இளடகவளிகளில் ளககள் கழுவுதல்/ஹாண்ட் சானிளடசர ்

பயன்பாடட்ிற்கான வழக்கத்ளத நளடமுளறப்படுத்த மவண்டும். 

• ஒவ்கவாரு வகுப்பளறக்கும் ஹாண்ட் சானிளடசளர வழங்கவும். 

• ஊழியரக்ள் இளடகவளி அளறகளில் உள்ள பகிரும் உணவு மற்றும் பானம் 

சாதனம் பயன்பாட்ளட நிறுத்தவும். 

• டிஷ்யு மற்றும் கதாடுதல் அற்ற குப்ளபத் கதாட்டிகள் உள்ளிடட் கபாருட்கள் 

கபாதுவான அளவு அணுகும் வளகயில் இருக்கும்படி வழங்கவும். 

• குழந்ளதகளள ஏற்றி இறக்கிய பிறகு ஒவ்கவாரு முளறயும் மபருந்துகளளச ்

சுத்தம் கசய்யமவண்டும். 
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அரனேரும் பின்பற்றபேண்டிய சுகாதாை 

 ரடமுரறகள் 
 

• குளறந்தது 20 கநாடிகளுக்கு ளககளள அவ்வப்மபாது மசாப்பு மற்றும் 

தண்ணீரால் கழுவமவண்டும். 

• குழந்ளதகளும் கபரியவரக்ளும் பள்ளியில் இருந்து வந்தபிறகு, உணவு 

அல்லது திண்பண்டங்கள் உண்பதற்கு முன்னதாக, கவளியில் இருந்து 

வந்தபிறகு, கழிப்பளறளய பயன்படுத்திய பிறகு, மூக்கு சிந்துதல் அல்லது 

தும்மலுக்கு பிறகு மற்றும் வீட்ளட விட்டு கவளியில் கசல்வதற்கு முன் 

ளககளள கழுவமவண்டும்.  

• சிறு குழந்ளதகள் சரியாக கசய்வளத உறுதி கசய்ய அவரக்ளுக்கு 

உதவுங்கள்.  

• குழந்ளதகளுகள் (மற்றும் கபரியவரக்ள்) தங்கள் ளககளளக் கழுவாமல் 

கண்கள், மூக்கு மற்றும் வாளயத் கதாடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்துங்கள்.  

• மசாப்பு மற்றும் தண்ணரீ ்இல்லாத நிளலயில், குளறந்தது 60 சதவிகிதம் 

ககாண்ட ஆல்கஹால் மற்றும் குறிப்பாக நறுமணம் அற்ற  ஹாண்ட ்

கைல்ளலப்  பயன்படுத்தமவண்டும்.  

• சிறு குழந்ளதகள் ஆல்கஹால் அடிப்பளடயிலான ஹாண்ட் கைல்ளலப் 

பயன்படுத்தும்மபாது மமற்பாரள்வ கசய்யமவண்டும். 

• இருமும்மபாமதா அல்லது தும்மும்மபாமதா டிஷ்யுவால் மூடி, அதளன 

குப்ளபயில் எறியவும். ளககளள மசாப்பு மற்றும் தண்ணீர ்அல்லது ஹாண்ட ்

கைல் ககாண்டு சுத்தம் கசய்யமவண்டும் 

 

 
மன ஆபைாக்கியம் மற்றும்  ல்ோழ்வு ப ாதிப்புப்பட்டியல்: 

 

• கல்விச ்சமூகம் முழுவதும் மகாவிட்-19 கதாற்றுமநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சமூகத்தில் தினசரி வாழ்வியல் இளடயூறு மற்றும் சுய மற்றும் இதர 



www.popcornfurniture.com  

நபரக்ளின் உடல் ஆமராக்கியம் குறித்த கவளலகள் மற்றும் நிதி 

கநருக்கடிகள் மபான்றவற்றால் உயர ்அளவு அழுத்தத்ளத அனுபவித்து 

வருகிறது. பலருக்கும், குறிப்பாக குழந்ளதகளுக்கு, வீடட்ிலும் சமூகத்திலும் 

இந்தச ்காயங்களுடன் வாழ்வதும், மன அழுத்தம் மற்றும் பயம் காரணமாக 

உடல் மற்றும் மூளளயில் ஏற்படும் எதிரம்ளற தாக்கங்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு 

இருக்கும்.  

• ஒவ்கவாரு நபருக்கும் பள்ளிச ்சமூகத்தில் கற்றல் பணி மற்றும் 

கசயல்படுத்தல் மீதான மறுசமன்பாட்ளடயும் மறுகவனத்திற்கும் உதவும் 

கூடுதல் ஆதரவுகளும் அளமப்புகளும் மதளவப்படும். 

 

• பள்ளிகளளத் திறப்பளதக் கருத்தில் ககாள்ளும்மபாது, மாணவரக்ள் மற்றும்         

ஆசிரியரக்ளின் உடல் நலத்ளத மட்டும் கருத்தில் ககாள்ளாமல் மனநலம் 

மற்றும் நல்வாழ்ளவயும் கருத்தில் ககாண்டு, அவரக்ளின் திடட்மிடலுக்குள்  

அளத முன்னுரிளமயாக்குங்கள். 

 

• மாணவரக்ள் பள்ளிக்குத் திரும்புவதாலும், கதாளலதூர கற்றளல கதாடரவ்து 

அல்லது ஒரு கலப்பு அளமப்பில் பங்மகற்பதால் தங்களது மாணவரக்ள், 

குடும்பங்கள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளுக்கான மனநல வளங்கள் மற்றும் 

ஆதரவுகள் அணுகும் வளகயில் இருப்பளத பள்ளிகள் மசாதிக்கமவண்டும். 

 

 
பைேல் க யல்கரளக் குரறத்தல் 
 

• மாணேைக்ரள குழுோக்குதல் 

இளநிளல பள்ளி மாணவரக்ள் குழுவிற்கு ஒரு நியமிக்கப்படட் ஆசிரியளர              

அளமத்து, குழுக்களுக்கிளடமய தினசரி நிளலப்புத்தன்ளமளய 

பராமரிக்கவும். பல குழு மாணவரக்ள் மற்ற குழுவுடன் இளணந்திருக்காத 

வளகயில், ஒமர இடத்ளத பயன்படுத்தலாம்.  

•  மூக இரடகேளி 
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❖ 6-அடி சமூக இளடகவளிளய ககாண்டிருக்கும் வளகயில் ஒவ்கவாரு 

வகுப்பளறயிலும் அதிகபட்ச மாணவரக்ள் எண்ணிக்ளகளய தீரம்ானிக்க 

மவண்டும். 

❖ ஒருவருக்ககாருவர ்குளறந்தபட்சம் 6 அடி இளடகவளிளய ககாண்டிருக்கும் 

வளகயில் அனுமதிக்கப்படும் அளளவக் ககாண்டு அளனத்து வளாக 

இடங்களிலும் மக்கள் எண்ணிக்ளகளய குளறக்க திடட்மிடமவண்டும். 

❖ பள்ளிகள் இதுமபான்ற சமூக இளடகவளிகள் உத்திளயக் கருத்தில் 

ககாள்ளலாம்:  

  

1. ஆத்ம இரவுகள் மபான்ற மாணவரக்ள் ஈடுபடும் கசயல்கள் மற்றும் 

நிகழ்சச்ிகளள இரத்து கசய்தல். 

2. மாணவரக்ள் மிகவும் கநருக்கமாக இருக்கும் வளகயில் இருக்கும் 

வகுப்புகளள மாற்றுதல் அல்லது இரத்து கசய்தல். 

3. குழுப்பாடல்கள் மபான்ற அதிக ஆபத்து நிளறந்த நிகழ்சச்ிகள் அல்லது 

முகக்கவாசத்ளத நீக்கி மாணவரக்ள் ஈடுபடும் இதர வகுப்புகள் அல்லது 

கசயல்பாடுகள், மகாவிட்-19 பரவளல ஏற்படுத்தும் என்பதால் அவற்றில் 

குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் கசய்யவும் அல்லது தற்காலிக நிறுத்தம் 

கசய்யவும் இந்த வகுப்புகள் அல்லது நிகழ்வுகள் கதாடர மவண்டும் 

என்றால், அவற்ளற கபரிய காற்மறாட்டம் உள்ள இடத்தில் 

மமற்ககாள்ளவும் மற்றும் மாணவரக்ளிளடமய அதிக சமூக 

இளடகவளிளய அனுமதிக்கும் வழக்கத்ளத விட குளறந்த அளவு  

4. மாணவரக்ளளக் ககாண்டு மமற்ககாள்ளவும். மமளைகளுக்கு இளடமய 

இளடகவளிளய அதிகரிக்கவும். மாணவரக்ளுக்கிளடமய உள்ள 

இளடகவளிளய அதிகரிக்க மாணவரக்ள் மமளைளய மாற்றி 

அளமக்கவும்.  

5. ளவரஸ் உள்ள திரவத்துளிகளிலிருந்து (எ.கா மபசுவது, இருமல், தும்மல்)   

ஏற்படும் பரவளலக் குளறக்க மமளைகளள ஒமர திளசயில் 

(ஒருவருக்ககாருவர ்பாரக்்கும் வளகயில் இல்லாமல்) மாற்றவும்.  

6. பகுதி வாரியான வருளக மற்றும்/அல்லது கவளிமயறுதல் மநரங்கள். 

இந்த நளடமுளறகள் அதிக மக்கள் நடமாடட்ம் இருக்கும் நிளலகள் 

மற்றும் மநரங்களில் மாணவரக்ளிளடமய கநருக்கமான கதாடரள்பக் 

குளறக்கச ்கசய்யும்.  

 

• துணி முகக்கே ங்கள் 

 
❖ மபாதிய இளடகவளி இல்லாத பள்ளி மபருந்துகள் அல்லது இதர நிகழ்வுகள் 

மபான்ற சமூக இளடகவளிளய எளிதாக மமற்ககாள்ளமுடியாத இடங்களில் 

துணி முகக்கவசங்கள் மிகவும் இன்றியளமயாததாக இருக்க மவண்டும்.. 
❖ அளனத்து ஆசிரியரக்ளும் மாணவரக்ளும் பள்ளியில் அல்லது மபருந்தில் 

இருக்கும்மபாது துணி முகக்கவசங்கள் அல்லது முக ஷீல்ட்கள் அணிய 

மவண்டும் மற்றும் பள்ளி கசயல்பாடுகளின்மபாது 6 அடி சமூக 

இளடகவளிளய பராமரிக்கமவண்டும். 

❖ பின்வரும் நிளலகளில் முகக்கவசங்கள் அணியக்கூடாது:  
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o முகக்கவசங்களள அணியமவா அல்லது நீக்கமவா வசதியாக இல்லாத 

குளறபாடு உள்ளவரக்ள்.  

o குறிப்பிடட் சுவாச நிளலகள் அல்லது மூசச்ுவிடுவதில் சிரமம் உள்ளவரக்ள்.  

o காது மகட்காதவரக்ள் மற்றும் தங்கள் கதாடரப்ாடலுக்காக முகம் மற்றும் 

வாய் அளசவுகளளப் பயன்படுத்தும் மகட்கும்திறன் குளறபாடு உள்ளவரக்ள். 

முகக்கவசம் அணிவதால் அவருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்று மருத்துவ, சடட் 

அல்லது நடத்ளத சுகாதார நிபுணரக்ள் அறிவுளர கசய்யப்பட்டிருப்பவரக்ள்.  

o துணி முகக்கவசங்கள் மாணவரக்ள் மற்றும் அளனத்து பள்ளி 

ஊழியரக்ளுக்கும் மதளவப்படும்(சாப்பிடுதல் அல்லது குடித்தல் தவிரத்்து).  

 

• முகக்கே ங்கள் 

 
ஆசிரியரக்ள் முக ஷீல்ட்களளப் பயன்படுத்தலாம், இதனால் உடல்சாரந்்த 

அறிவுறுத்தலுக்கு சாத்தியமான தளடகளளத் தவிரக்்கவும், அவரக்ள் முகத்ளத 

மாணவரக்ள் பாரக்்க முடியும்  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• கேட்ப ிரல  
 

மாணவரக்ளும்/குடும்பத்தினரக்ளும் வீட்டிமலமய சுய-பரிமசாதளன 

மமற்ககாள்ளமவண்டும் அல்லது வளாகத்திற்குள் நுளழவதற்கு முன் 

பரிமசாதளன மமற்ககாள்ளமவண்டும். சுய பரிமசாதளன கசய்யப்படவில்ளல 

என்றால், பள்ளி ஊழியர ்தள பாரள்வ மற்றும் கவட்பநிளல 

பரிமசாதளனகளள மமற்ககாள்ளமவண்டும். லாஜிஸ்டிக்ஸ்-க்கு உதவ, சுய 

பரிமசாதளன கசய்துககாண்ட மாணவரக்ள் மற்றும் ஊழியரக்ளுக்கும், 

தளத்தில் பரிமசாதிக்க இருப்பவரக்ளுக்கான தனி நுளழவாயில்களும் 

இருக்கமவண்டும். 
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•  அளவு 

 

6-அடி சமூக இளடகவளிளய ககாண்டிருக்கும்படி ஒவ்கவாரு வகுப்பளறயில் 

மாணவரக்ளுக்கான அதிகபட்ச எண்ணிக்ளகளய தீரம்ானித்தல். 

ஒருவருக்ககாருவர ்குளறந்தபட்சம் 6அடி இளடகவளிளய 

பராமரிக்கும்வளரயில் உள்ள அளவான எண்ணிக்ளகளய ககாண்ட 

மாணவரக்ளள அனுமதிக்கும் வளகயில் அளனத்து வளாக இடங்களிலும் 

இருக்கும்படி திட்டமிடவும். 

 
 

• கால அளவு 

 

முடிந்தவளர ஒவ்கவாரு குழுவிலும் அமத மாணவரக்ள் மற்றும் ஆசிரியளர 

ளவத்திருக்கவும். 

 
 

• ஆசிைியை்/மாணேை் சுழற்சிகள்  

முடிந்தவளர மாணவரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ள் அல்லது ஊழியரக்ள் நகரவ்ுகளளக் 

குளறக்கவும். உதாரணமாக, ஒரு நாள் முழுவதும் ஆசிரியரக்ளள ஒரு குழு 

மாணவரக்ளள ளகயாளும் வளகயில் ளவத்திருக்கவும். 

 

இன்றியளமயாத வருளகயாளரக்ள், தன்னாரவ்லரக்ள் மற்றும் ஒமர மநரத்தில் பல 

குழுக்கள் ஈடுபடும் கசயல்பாடுகளளக் குளறக்கவும். 
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எேருக்பகனும் பகாவிட்-19 அறிகுறிகள் கதன்பட்டால் என்ன 

க ய்யபேண்டும் 

 

பள்ளியில் இருக்கும்மபாது மாணவரக்ளுக்கு ஏமதனும் அறிகுறிகள் ஏற்படட்ால், 

உடனடியாக அவரக்ள் மற்றவரக்ளிடம் இருந்து தனிளமப்படுத்தப்பட்டு, மற்றவரக்ள் 

நுளழயாத அல்லது கசல்லாத பகுதியில் தனிளமப்படுத்தவும். 

தனிப்படுத்தப்பகுதியில் ஒன்றுக்கு மமற்பட்ட மாணவர ்இருந்தால், சமூக 

இளடகவளிளய பராமரிக்கவும். 

அறிகுறிகள் மதான்றும் ஏமதனும் மாணவரக்ள் அல்லது ஊழியரக்ள் உடனடியாக 

முகக்கவசத்ளத அணிந்துககாண்டு, வீடட்ிற்கு அனுப்பமவா அல்லது சுகாதார 

ளமயத்திற்கு அனுப்பும்வளர தனிப்படுத்தப்பட்ட பகுதியில் காதிருக்கமவண்டும். 

மாணவரக்ள் அங்கீகரிக்கப்படட் கபரியவரால் கூட்டிச ்கசல்லும்வளர கதாடர ்

மமற்பாரள்வயிலும் பாதுகாப்பிலும் தனிளமயில் இருக்க மவண்டும். 

 
பகாவிட்-19 அறிகுறிகள் குணமரட ்தவுடன் பள்ளிக்கு மீண்டும் 

திரும்புதல்  

 

மகாவிட்-19 உறுதி கசய்யப்பட்டு அல்லது சந்மதகத்திற்குரிய அறிகுறிகளுடன் கூறிய 

ஒரு  ஆசிரியர ்அல்லது மாணவர ்பின்வரும் நிளலயில் பள்ளிக்குத் திரும்பலாம்:  

 
• குணமளடந்து குளறந்தது மூன்று நாட்கள் (72 மணிமநரங்கள்) கழிந்தபிறகு - 

மருந்துகள் பயன்பாடு இல்லாமல் காய்சச்ல் இல்லாமல் மற்றும் இருமல் 

மற்றும் மூசச்ு விடுவதில் சிரமம் மபான்ற சுவாச அறிகுறிகளில் முன்மனற்றம் 

இருந்தால் 

• அறிகுறிகள் முதலில் மதான்றியத்திலிருந்து குளறந்தது 10 நாட்கள் 

ஆகியிருந்தால். அல்லது  

• குணமளடந்து குளறந்தது மூன்று நாட்கள் (72 மணிமநரங்கள்) ஆகி இருந்து, 

சுகாதார பராமரிப்பு வழங்குனர ்மாணவருக்கு மகாவிட்-19 உறுதி அல்லது 

சந்மதகம் இல்ளல என்று சான்றளித்தால்.  

 

மகாவிட்-19 உள்ள எவருடனும் கநருக்கமாக இருந்ததாக நம்பும் ஒரு நபர,் ஆனால் 

அவரக்ள் மநாய்வாய்ப்படவில்ளல என்றால், அவரக்ள் மகாவிட்-19 பாதிக்கப்படட் 

நபருடன் கநருங்கிய கதாடரப்ில் இருந்த களடசி நாளுக்கு பிறகு 14 நாட்களுக்கு 

காய்சச்ல், இருமல், மூசச்ுத்திணறல் மற்றும் இதர மகாவிட்-19 அறிகுறிகளுக்காக  

தன்ளனதாமன கண்காணிக்க மவண்டும். அவரக்ள் 14 நாட்களுக்கு பணி, 

குழந்ளத பராமரிப்பு, பள்ளி, அல்லது கபாது இடங்களுக்குச ்கசல்லக்கூடாது. 
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ேகுப்பரறயில் பகாவிட்-19 பைேரலத் தடுக்க என்ன 

க ய்யபேண்டும்? 

 
மநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் நபருடன் மநரடியாக கதாடரப்ு ககாள்வளத தவிரக்்க 

மவண்டும். ஆசிரியரக்ளும் மாணவரக்ளும் ஆமராக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமம 

பள்ளிக்கு வரமவண்டும். உங்கள் வகுப்பளறயில் உள்ள மானவரக்ளுடன் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதார நளடமுளறகளுக்கு ஒப்புக்ககாள்ள மவண்டும் மற்றும் இதில் 

உள்ளடங்குபளவ: 

 

• முளறயான காற்மறாடட்ம் மற்றும் வகுப்பில் புது காற்மறாட்டம்  

பராமரிப்பது காற்று மூலமாக ளவரஸ் பரவுவளத குளறக்கும், அதனால் 

வகுப்பு நடக்கும்மபாது கதவுகளும் ைன்னல்களும் திறந்து ளவத்திருப்பளத 

உறுதி கசய்யவும். 

• அடிக்கடி கதாடக்கூடிய கபாருட்கள் மற்றும் பரப்புகள் எ.கா கழிப்பளற 

பரப்புகள், கதவு ளகப்பிடிகள் மபான்றவற்ளற அடிக்கடி சுத்தம் கசய்து 

கிருமிநீக்கம் கசய்யமவண்டும். இளவ பயன்பாட்டில் இருக்கும்மபாது 

ஒவ்கவாரு மணிமநரம் தண்ணரீ ்மசரக்்கப்படட் ப்ளீச ்கிருமிநாசினி (ஒரு 

லிட்டர ்தண்ணீரில் 20 மிலி ப்ளீச)் ககாண்டு சுத்தம் கசய்யமவண்டும் அல்லது 

நிளலக்கு ஏற்றவாறு குளறந்த கால மநரத்தில் சுத்தம் கசய்யலாம். 

 

பள்ளி மபாக்குவரத்தில் மகாவிட் தடுப்பிற்கான மபருந்து 

மபாக்குவரத்து விதிகள் ஆவன: 

 

• முடிந்தவளர ைன்னல்களள திறந்து ளவக்கவும் மற்றும் கவளிக்காற்று 

வருவளத அதிகரிக்கவும்  

• முடிந்தவளர நடந்துவருத்தல், ளபக்கில் கசல்லுதல் அல்லது 

பராமரிப்பாளரக்ள் ககாண்டுவிடுவளத ஊக்குவிக்கவும் 
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• பயணிகள் மற்றும் ஊழியரக்ள் துணி முகக்கவாசத்ளத கடட்ாயம் 

அணிந்திருக்கமவண்டும் 

• அடிக்கடி கதாடும் பரப்புகளள சுத்தம் கசய்து கிருமிநாசினி ககாண்டு சுத்தம் 

கசய்யமவண்டும் 

• மபருந்தில் பயணிகளிளடமய மபாதுமான அளவு இளடகவளிளய 

பராமரிக்கவும்  
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வீட்டில் என்ன க ய்யபேண்டும்? 
 

கபற்மறாரக்ள் மற்றும் பராமரிப்பாளரக்ள், மாணவரக்ளுக்கு மகாவிட்-19 குறித்த 

வயதிற்கு உகந்த துல்லியமான தகவல்களள கட்டாயம் கூற மவண்டும். 

 

கபான்கமாழிகள்: 

 

1. ஒவ்கவாருமுளறயும் உங்கள் ளககளளக் குளறந்தது 20 கநாடிகளுக்கு மசாப்பு 

மற்றும் தண்ணரீ ்ககாண்டு கழுவவும். மசாப்பு மற்றும் தண்ணீர ்இல்லாத நிளலயில், 

குளறந்தது 60 சதவிகிதம் ஆல்கஹால் ககாண்ட ஆல்கஹால் அடிப்பளடயிலான 

ஹாண்ட ்சானிளடசளர பயன்படுத்தவும். உங்கள் ளககளின் விரல்கள் இளடமய, 

மணிக்கட்டுகள் மற்றும் உள்ளங்ளககள் மபான்ற அளனத்து பாகங்களும் 

முழுளமயாக கழுவுவளதயும் அல்லது ஹாண்ட் சானிளடசரில் முழுளமயாக 

தடவுவளதயும் உறுதி கசய்யமவண்டும் 

 

 

 
 
 
2. உங்கள் ளககள் அல்லது ளகயுளறகளால் உங்கள் கண்கள், மூக்கு மற்றும் 

வாளயத் கதாடுவளதத் தவிரக்்க மவண்டும். 

 

3. மநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் நபரக்ளிடம் கநருங்கிப் பழகுவளதத் தவிரக்்கவும் 

மற்றும் மற்றவரக்ளிடம் இருந்து குளறந்தது ஒரு மீட்டர ்தூரத்ளத களடப்பிடிக்கவும். 

 

4. உங்களுக்கு உடல்நலம் சரியில்ளல என்றால் வீடட்ிமலமய இருங்கள் மற்றும் 

வீட்டில் மற்றவரக்ளிடம் இருந்து விலகிமய இருக்கவும். நீங்கள் சாப்பிட 

பயன்படுத்தும் பாத்திரங்களள வீட்டில் இருக்கும் மற்றவரக்ளிடம் இருந்து தனித்து 

ளவத்திருங்கள். 
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5. நீங்கள் தும்மும்மபாமதா அல்லது இருமும்மபாது டிஷ்யுவால் அல்லது 

முழங்ளகயால் முகத்ளத மூடவும், பின்னர ்மூடி மபாடட் குப்ளபத்கதாட்டியில் 

எறியவும். 

 

6. அடிக்கடி கதாடும் பரப்புகள் மற்றும் அளனத்து கபாருட்களளயும் வழக்கமாக 

சுத்தம் கசய்து கிருமிநாசினி ககாண்டு சுத்தம் கசய்யவும்.2. உங்கள் ளககள் 

அல்லது ளகயுளறகளால் உங்கள் கண்கள், மூக்கு மற்றும் வாளயத் கதாடுவளதத் 

தவிரக்்க மவண்டும். 

 

 

 

அடிக்கடி பகட்கப்படும் பகள்விகள் 
 

1. முகக்கே ங்கள் 

மக. குழந்ளதகள் கவளிப்புற பகுதிகளில் முகக்கவசங்கள் அணியமவண்டுமா? 

ப. ஆம், மற்றவரக்ளிடம் இருந்து 6 அடிக்குள்ளாக இருக்கும்பசத்தில் 

 
 
மக. முகக்கவசங்கள் அதிக அளவு CO2 ஆபத்ளத விளளவிக்குமா, குறிப்பாக 2 முதல் 

6 வயதுளடய மிகச ்சிறிய குழந்ளதகளுக்கு? 

ப. N95 முகக்கவசங்களில் மட்டுமம அதிக அளவு CO2 ஆபத்து உள்ளது, அதனால் இது 

பரிந்துளரக்கப்படமாடட்ாது. துணி முகக்கவசங்களில் இந்தப் பிரசச்ளன இல்ளல. 

 
மக. நாங்கள் மாணவரக்ளுக்கு முகக்கவசங்கள் அளிக்க மவண்டுமா அல்லது 

அவரக்ள் கசாந்த முகக்கவசங்களள ககாண்டு வரமவண்டும்? மாணவரக்ள் மீண்டும் 

பயன்படுத்தும் முகக்கவசங்களளப் பயன்படுத்தமவண்டுமா அல்லது ஒருமுளற 

பயன்படுத்தும் முகக்கவசங்களளப் பயன்படுத்தமவண்டுமா? 

 

ப. மீண்டும் பயன்படுத்தும் முகக்கவசத்ளதமயா அல்லது ஒருமுளற பயன்படுத்தும் 

முகக்கவசத்ளதமயா பயன்படுத்தலாம். தங்களுக்குச ்கசாந்தமான மீண்டும் 

பயன்படுத்தும் முகக்கவாசத்ளதப் பயன்படுத்துமாறு மாணவரக்ளள 

ஊக்குவிக்கமவண்டும். ஏமதனும் சில நாட்களில் மாணவரக்ள் அவற்ளற 

மறந்திருந்தாமலா அல்லது மபாட்டிருக்கவில்ளல என்றாமலா நீங்கள் வழங்கலாம். 

 
2. ரக கழுவுதல் 

மக.வகுப்பளறயில் இருக்கும்மபாது எப்கபாழுகதல்லாம் மாணவரக்ள் தங்களது 

ளககளள கழுவ மவண்டும்? தண்ணீர ்வசதி இல்லாத வகுப்பளறகளுக்கு என்ன 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது? 

 

ப.ளககளள குளறந்தது 20 கநாடிகளுக்கு மசாப்பு மற்றும் தண்ணீர ்ககாண்டு 

கழுவுமாறு கற்பித்து கசயல்படுத்தவும் மற்றும் மாணவரக்ள் மற்றும் 

ஆசிரியரக்ளிளடமய இணக்கத்ளத உறுதி கசய்ய கண்காணிப்ளப அதிகரிக்கவும். 

அடிக்கடி ளககளள கழுவுமாறு பரிந்துளரக்கப்படுகிறது, குறிப்பாக உணவிற்கு 

முன்னும் மற்றும் பின்னும், கழிப்பளறளயப் பயன்படுத்திய பிறகும் மற்றும் உங்கள் 

முகத்ளதத் கதாட்ட பிறகும். மசாப்பு மற்றும் தண்ணீர ்கிளடக்காத நிளலயில், 

குளறந்தது 60% ஆல்கஹால் உள்ள ஆல்கஹால் அடிப்பளடயிலான ஹாண்ட் 
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சானிளடசளரப் பயன்படுத்தவும். தயாரிப்பு மலபிளளப் பாரத்்ததுமம கநங்கள் 

அதில் 60% ஆல்கஹால் உள்ளதா இல்ளலயா என்று கதரிந்துககாள்ளலாம் 

 
 
மக. இளடகவளிகலின்மபாது நாங்கள் கவளியில் ளககழுவும் இடங்களள அளமக்க 

மவண்டுமா? 

ப. இது ஒரு மதளவபாடு இல்ளல, ஆனால் அடிக்கடி ளககள் கழுவுமாறு 

ஊக்குவிக்கப்படமவண்டும், மற்றும் வகுப்பிற்கு திரும்புவதற்கு முன் ஹாண்ட்  

சானிளடசளரப் பயன்படுத்தமவா அல்லது ளககளள கழுவமவா மவண்டும். 

 
3. சுத்தம் க ய்தல் மற்றும் கிருமி ீக்கம் க ய்தல் 

 

மக. வகுப்பில் பகிரக்கூடிய கபாருட்களள(ஸ்மடப்ளர,் வகுப்பில் உள்ள நூலாக 

புத்தகங்கள், மடப் மபான்றளவ) நாங்கள் எவ்வாறு ளகயாள மவண்டும்? 

 

ப. நீங்கள் கபாதுவான கபாருட்களள பகிரக்கூடாது என்று பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. 

மாணவரக்ள் தங்களது கசாந்தப் கபாருட்களளப்பயன்படுத்த மவண்டும். 

பயன்பாடட்ிற்கு இளடமய சுத்தம் கசய்யக்கூடிய கபாருட்கள் என்றால் அவற்ளற 

சுத்தம் கசய்து பயன்படுத்தலாம். 

 

மக.ஆசிரியரக்ள் மாணவரக்ளிடம் இருந்து  

தாள்களளப் கபற்றபிறகு எவ்வளவு மநரம் கழித்து கதாடலாம்? உங்களால் சுத்தம் 

கசய்யமுடியாத மற்றும் பயன்பாடட்ிற்கு இளடமய கிருமிநீக்கம் கசய்யமுடியாத 

பிளாஸ்டிக் கற்கும் கபாருட்களளத் கதாடுவதற்கு எவ்வளவு மநரம் காத்திருக்க 

மவண்டும்? 

 

ப. மபப்பரக்ள் மற்றும் அது மபான்ற கபாருட்கள் ளகயாண்ட பிறகு 24 மணிமநரம் 

கழித்து அவற்ளற பயன்படுத்தலாம். ஓர ்ஆய்வின்படி, ளவரஸ் ஒரு காரட்ம்பாரட்ில் 

உயிருள்ள வடிவில் 24 மணிமநரங்கள் வளர மட்டுமம உயிரவ்ாழும் என்று 

கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது மபப்பர ்மற்றும் மர துண்டுகள் மற்றும் புதிரக்ள் 

மபான்றவற்றிரும் கபாருந்தும். ப்ளாஸ்டிக் கபாருட்களளப் பயன்பாடட்ிற்கு இளடமய 

சுத்தம் கசய்து கிருமிநீக்கம் கசய்யப்படமவண்டும். இது சாத்தியமில்ளல என்றால், 

அமத ஆய்வில் இருந்து வந்த தகவலின்படி 72 மணிமநரங்களுக்குப் பிறகு 

பயன்படுத்தலாம். 

. 
 
 
மக. மாணவரக்ள் பள்ளி நூலகத்தில் இருந்து புத்தகங்களள எடுக்க முடியுமா? 

 

ப. மாணவரக்ள் தங்கள் புத்தகங்களள எடுக்க முடியும். மாணவரக்ள் புத்தகத்ளத 

நூலகத்திற்குத் திருப்பி அளித்தவுடன்,அவற்ளற மீண்டும் அடுக்குவதற்கு முன் 

குளறந்தது 24 மணிமநரங்களுக்கு ரிட்டரன்் பாக்ஸில் ளவக்கவும். 
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மக. ஒரு நாளின்மபாது நாம் எவ்வளவு அடிக்கடி பரப்புகளள சுத்தம் 

கசய்யமவண்டும்? 

 

ப.நீங்கள் ஒரு சுத்தம் கசய்யும் அட்டவளணளய உருவாக்குமாறு 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது.  குளறந்தது அளனத்து கதாடும் பரப்புகளள 

(கழிப்பளறகள், கதவு ளகப்பிடிகள், மமளைகள் மபான்றளவ) தினமும் சுத்தம் 

கசய்யமவண்டும்; ஒரு குழு வகுப்பளறளய விட்டு கசன்றபிறகு  

அடுத்த குழு வருவதற்கு முன்னர ்முழுளமயாக  சுத்தம் கசய்யமவண்டும். 

 

 

மக. கழிப்பளறகளள ஒவ்கவாருமுளற பயன்படுத்தியபிறகும் சுத்தம் 

கசய்யமவண்டுமா? 

 

ப. இது மதளவயில்ளல, ஆனால் அடிக்கடி சுத்தம் கசய்யுமாறு 

பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. கழிப்பளறகள் குளறந்தது தினமும் சுத்தம்  

கசய்யப்படமவண்டும் 

 
4. மாணேைக்ளுடனான ஆசிைியை் கதாடை்பு 

 

மக. ஒரு தனி அளறயில் மமற்ககாள்ளப்படமவண்டிய மாணவரக்ளுடனான மநரடி 

சந்திப்புகளுக்கு ஏமதனும் வழிகாட்டல் உள்ளதா(எ.கா மனநல நிபுணரக்ள், 

கற்பித்தல் நிபுணரக்ள், கசவிலியரக்ள் மபான்றவரக்ள்)? 

 

ப. மதிப்பீடு அல்லது ஆமலாசளன கூட்டம் மபான்ற மாணவரக்ளுடன் மநரடியாக 

பணிபுரியும் மதளவ இருந்தால், மாணவர ்மற்றும் ஆசிரியர/்நிபுணர ்இருவரும் 

முகக்கவசம் அணிந்திருக்க மவண்டும், கூடுமானவளர சமூக இளடகவளிளய 

பராமரிக்க மவண்டும் மற்றும் அளறயில் சிறந்த காற்மறாட்டம் இருக்கமவண்டும் 

(எ.கா இந்த தனிப்படட் மசளவகளள ைன்னல்களளத் திறந்து ளவத்திருக்கும் ஒரு 

அளறயில் மமற்ககாள்ளவும்). 
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