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   प्रस्तावना 
 
 

शाळा सरुक्षितपणे पनु्हा उघडण्यावर मार्गदशगक सूचना बनववण्याचा अततशय महत्त्वपूणग उपक्रम हाती 
घेतल्याबद्दल मी पॉपकॉनग फतनगचरचे अभिनंदन करू इच्छिते. कोववड-19 महामारीने जर्िरातील शाळांना 
अंशतः ककंवा पूणगपण ेबंद करण्यास िार् पडले आहे. शाळा पनु्हा उघडणे हा एक चचेचा ववषय बनला आहे आणण 

शालेय प्राधिकरणे, प्रशासक आणण सरकारांसाठी एक फार मोठे आव्हान बनले आहे. हे स्पष्ट ददसून येत आहे की 
या पयागवरणात जर्ण्याची आपणा सवाांना सवय लावून घेण्याची र्रज आहे. शाळांना पुन्हा उघडायचे असेल, तर 

आपल्याला शाळेत प्रसार टाळण्यासाठी ववद्यार्थयाांनी, शाळेछया कमगचारी वर्ागने आणण पालकांनी पुरेशा 
संरिणाची खात्री केली पादहजे. शाळा पुन्हा उघडण्यासाठी व्यापक योजना, मलुितू संरचनेतील व्यवस्था आणण 

सवग िार्िारकांदरम्यान सज्जतेची र्रज असले. पॉपकॉनग फतनगचरद्वारा बनववलेली ही मार्गदभशगका शाळा पुन्हा 
उघडण्यासाठी प्रोटोकॉल ववकभसत करणाऱ्या शाळांसाठी, तयाचंी स्थातनक पररच्स्थती, देश ववभशष्ट आरोग्य 

आणण भशिण वविार्ाचे मार्गदशगन ववचारात घेता तनच्चचतच उपयुक्त ठरेल. 
 
 
 

आपले स्नेहिावी, 
 

 
डॉ. मोतनका अरोरा  
 

पी.एच.डी., एम.एस.सी. (पच्ललक हेल्थ), एम.एस.सी. (चाईल्ड डेव्हलपमेंट) 

डायरेक्टर आणण प्रोफेसर: हेल्थ प्रमोशन डडच्व्हजन  

पच्ललक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडडया. 
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 शाळा पनु्हा सुरक्षितपणे उघडणे 
शाळा पुन्हा उघडताना ववचारात घ्यावयाछया घटकासंाठी मार्गदशगक सूचना 

 

 
 

 

प्रस्तावना 
 

भशिक, सहाय्यक कमगचारी वर्ग आणण ववद्यार्थयाांना कोववड-19 महामारीछया काळात शाळांमिील दैनंददन 

कायाांमध्ये तयांछया स्वतःछया िूभमका पार पाडावयाछया असतील. सध्या काही देशांनी पणूगपण ेककंवा आंभशक 

प्रमाणात तयांछया शाळा उघडल्या आहेत ककंवा उघडण्याछया प्रकक्रयेत आहेत. स्थातनक पररच्स्थती काहीही 
असो, प्रतयेक शाळेला राष्रीय, राज्य आणण नर्रपाभलकेछया पातळीवर मार्गदशगक सूचना आणण सल्ल्यांचे 

पालन करण ेआवचयक आहे. याची खात्री करण्यासाठी, एक बहुआयामी दृष्टीकोन राखण्याची र्रज आहे. अशी 
आशा केली जाते की या सूचना आणण मार्गदशगक तत्त्व ेभशिकांना, सहाय्यक कमगचारी वर्ागला आणण 

ववद्यार्थयाांना तयांछया स्वतःछया व्यच्क्तर्त िूभमका आणण जबाबदाऱ्यांववषयी उपयुक्त मादहतीसह सिम 

बनवतील. 
 
कोववड-19 काय आहे? 
 

31 डडसेंबर 2019 रोजी जार्ततक आरोग्य संघटनेने (डलल्यूएचओ) चीन देशाछया कायागलयाने चीनमिील 

ह्युबेई प्रातंातील वूहान शहरात न्यूमोतनयाछया सामुदहक ससंर्ागची नोंद केली. यात तीव्रपणे चवासाछया 
आजारासह कोरोना ववषाणूछया ससंर्ागची पुष्टी झाली.  
कोववड-19 अतयंत संसर्गजन्य आहे आणण कोववड-19 ववषाणु असलेल्या सकू्ष्मबबदंुंचा प्रसार होती तेव्हा तो 
पसरतो.   
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एका व्यक्तीकडून दसुऱ्या व्यक्तीकडे. जेव्हा एखादी व्यक्ती खोकते, भशकंत ेककंवा ओरडते, तेव्हा हा ववषाण ु

असललेे सूक्ष्मबबदं ुहवते सोडले जातात आणण पषृ्ठिार्ावंर पडतात. हे ववषाण ुअसलेल्या अन्य लोकांछया 
हातांना ककंवा वस्तूंना ककंवा पषृ्ठिार्ांना स्पशग केल्यावर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या डोळयांना, नाकाला ककंवा 
तोंडाला स्पशग केला, तर तयांछयात हा ववषाण ुप्रवशे करू शकतो आणण ते सकं्रभमत होतात.  

हा ववषाण ुअल्प कालाविीसाठी हवेत जरू् शकतो, तयामळेु हवेतील सकू्ष्मबबदंूंद्वारा चवासात जाऊ शकतो. हा 
ववषाणु तनयभमतपण ेसफाई करून न काढल्यास, प्लाच्स्टक ककंवा स्टीलसारख्या कठीण पषृ्ठिार्ांवर सुद्िा 
72 तासापंयांत जरू् शकतो, आणण तयामुळे सवग पषृ्ठिार्, तसेच रोख रक्कम, के्रडडट कार्डगस, पुस्तके, स्टेशनरी, 
दरवाजांछया मुठी आणण सपुरमाकेटचे काऊंटर आणण उतपादने संिाव्यपणे जोखमी असतात.    

 

हेतू 
 

ही मार्गदभशगका करावयाछया कामांची यादी, ववचारात घ्यावयाचे जरुरी प्रचन, आणण चांर्ल्या सवयींची उदाहरण े

प्रस्तुत करते. या मार्गदशगक सूचनांमध्ये सरुक्षितपणे कशा रीतीने उघडायचे याववषयी मादहती आहे. स्थातनक 

पररच्स्थतीमिील बदलांनुसार, शाळांद्वारा आपल्या प्रोटोकॉल्समध्ये केला जाणारा बदल देखील अपेक्षित 

आहेत. या मार्गदशगक सूचनांचा हेतू शाळांना आणण ववद्यार्थयाांना भशकववण्यासाठी आणण भशकण्यासाठी शाळा 
सुरक्षितपणे पुनः उघडण्यासाठी तयार करणे आहे. याचा अथग भशिकांना, सहाय्यक कमगचारी वर्ागला आणण 

ववद्यार्थयाांना शाळेतील संिाव्य ववशेष व्यवस्था जाणून घेण्यासाठी आणण तयांछयाशी जुळवून घेण्यासाठी 
मदत करणे आहे. 
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या मार्गदशगक सूचनाचंी उद्ददष्टे आहेत: 
 

• कोववड-19 बद्दल अचूक मादहती पुरवणे  

• शाळांसाठी ववशेष व्यवस्थांबद्दल मादहती परुवणे  

• ववद्याथी, सहाय्यक कमगचारी वर्ग आणण भशिकांसह कशा रीतीने व्यवहार काट्याचा याववषयी 
मादहती पुरवण े

• भशिक वर्ग, सहाय्यक कमगचारी वर्ग, ववद्याथी, पालक आणण शाळेतील समुदायांदरम्यान सवंाद 

सािण्याबद्दल मादहती पुरववणे  

• वर्ग आणण शेवटी शाळेत कोववड-19 चा प्रसार टाळण्याबद्दल मादहती परुवण े

• शाळेत कोववड-19 चे एखादे संशतयत प्रकरण आढळल्यास प्रमाणणत कायगप्रणालीबद्दल मादहती 
पुरवणे  

• भशिक आणण ववद्यार्थयाांसाठी मानभसक-सामाच्जक समथगन पॅकेजबद्दल मादहती परुववण े  

 

 

शालेय व्यवस्थापन संघ आणण मुख्याध्यापकाचंी िूभमका  
 

• भशिक आणण ववद्याथी परतण्याअर्ोदर स्वछिता तनयंत्रण आणण सुरक्षित अंतराबद्दल उपाययोजना तनिागररत 

करणे. 

• सवग कमगचारी वर्ग, शाळा सचंाभलत करणाऱ्या संस्थचेे सदस्य आणण शाळेतील खाद्य पदाथग हाताळणाऱ्यांसाठी 
अनुकूल च्स्थती बनववणे हाती घेणे.  

• अंमलात आणल्या जाणाऱ्या योजनांबद्दल आणण तसचे या योजनांमध्ये केल्या जाणाऱ्या बदलांबद्दल 

पालकांना अवर्त करण.े   

• ववद्याथी, भशिक आणण सहाय्यक कमगचारी वर्ागचे आरोग्य, सुरक्षितता आणण स्वास्र्थयाचे रिण करण.े  

• सुरक्ष्ट अंतराछया प्रोटोकॉल्सछया पालनावर नजर ठेवणे.  

• जरुरी व्यच्क्तर्त सरंिक उपकरण े(उदा. फेस मास्क्स) जार्ी असल्याची खात्री करण.े 

• पालकांना आणण ववद्यार्थयाांना, खास करून अजून शाळेत न परतलेल्यांसाठी, ववद्यार्थयाांसाठी उपललि 

असलेल्या व्हछयुगअल/ऑनलाईन भशिण, टीव्ही, रेडडयो आणण इतर ततसम सिंींववषयी मादहती देणे. 

• असुरक्षित आणण संवेदनशील ववद्यार्थयाांछया संरिणाला, प्रोतसाहनाला आणण समथगनाला चालना देणे. 

• ववद्याथी आणण कमगचारी वर्ागछया अनुपच्स्थतीछया सवग कारणांचा तपास करण.े   
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 शालेय व्यवस्थापनाद्वारा केली पादहजे अशी प्रततबंिक योजना  
 

• कोववड-19 शी ववभशष्ट बाबींशी सबंोधित करण्यासाठी एक प्रततबंिक योजना बनववणे आणण या ववषाणुचा    
प्रसार टाळण्यासाठी उचललेल्या पायऱ्यांमध्ये खालील बाबीचंा समावेश करण:े  
 

अ. ववद्याथी, कमगचारी वर्ग आणण पालकासंाठी या बाबत योजना बनवणे: 

• वरचेवर हात िुणे  

• खोकताना आणण भशकंताना पाळावयाचे भशष्टाचार  

• हात चेहऱ्यापासून दरू ठेवणे  

• चेहरा झाकावयाचे सािन वापरणे (कपर्डयाचे आवरण, मास्क्स ककंवा फेस शील्र्डस) 

• शारीररक अंतर ठेवण्याबद्दल मार्गदशगक सूचना  

• लिणांची तपासणी करणे  

 

आ. कोववड प्रकरणाबंद्दल स्थातनक आरोग्य वविार्ाला सतकग  करण्यात आणण स्थातनक आरोग्य वविार्ाशी 
सहयोर्ात संपकागचा मार् घेण्यात शाळेची िूभमका असेल. 
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• ही योजना पालकांना आणण कमगचाऱ्यांना पाहण्याजोर्ी असेल अशी बनवा. ज्यात अद्ययावत 

योजनेछया ववकासात कमगचारी वर्ग, पालक आणण समुदायाचा समावेश करा. सोबत, यात या 
ववषाणुचा प्रसार टाळण्यासाठी नव्या कायगप्रणाली जोडल्याने योजना आणण नव्या कायगप्रणालीची 
जाण होण्यास आणण समथगन भमळण्यास मदत होईल.  
 

पुन्हा उघडण्याअर्ोदर काम करावयाची यादी  
 

• सवग इमारती, सुवविा आणण उपकरणांचे तनरीिण करणे आणण काये पुन्हा सुरु करण्यासाठी आणण 

तयांची देखिाल करण्यासाठी च्स्थती आणण र्रजांचा आढावा घेणे. 

• शाळेछया आवारातील वेर्वरे्ळया दठकाणी (उदा. क्रीडांर्ण आणण सामाईक स्थानांवर) ववद्याथी 
आणण कमगचारी वर्ागछया सोईसाठी हात िुण्याछया सुवविा बनववणे, जेणकेरून तयांना तयांचे हात 

िुण्यासाठी लांब रांर्ते उिे राहाव ेलारू् नये आणण/ककंवा हात िुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सवग 
भसकंमध्ये टचलेस सोप डडस्पेन्ससग ठेवण;े तसेच सध्या वापरात नसल्यास टचलसे कचरापेटी देखील 

ठेवावते.  

• स्पशग रदहत थमागमीटसग. 

• स्वछितेचे आवचयक सादहतय, ककमान 60% अल्कोहोल असललेे हँड सतॅनटायझर आणण फेस 

कव्हरररं् मार्वून ठेवा. एन्व्हायनगमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी (ईपीए) द्वारा मंजूर यादीवर असलेल्या 
स्वछितेछया उतपादनांचा कोववड-19 छया ववरुद्ि वापरासाठी उपयोर् करा.  

• एअर कंडडशतनरं्/हीटर कफल्टसग बदला. 

• सुवविेत िरपूर हवा खेळू द्या.  

• वर्ागत आणण सामाईक जार्ामंध्ये भित्तीपत्रके (हात िुणे, भशकंताना/खोकताना तोंड झाकणे) 
लावण्यावर ववचार करा.   

• जास्त वदगळ असलेल्या िार्ामंध्ये, खास करून कायागलये, कॅफेटेररया आणण पररचाररकांछया 
कायागलयात च्स्नझ र्ाडगस बसववण्याचा ववचार करा. 

• एखादा ववद्याथी ककंवा कमगचारी शाळेत आजारी पडल्यास तयाला ककंवा तयांना वेर्ळे ठेवण्यासाठी 
शाळेछया इमारतीत एक ववलर् कि बनवा. 

• बससेचे तनरीिण करा आणण तयांची सफाई करा.  

• तनयोजनाछया हेतुसाठी, र्रज वाटल्यास पालकांद्वारा एक सवेिण करा. 
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 काम करायची यादी पुन्हा उघडल्यानंतर  
 

• ददवसिरात अनेक लोकांनी स्पशग अनेक वेळा केलेल्या पषृ्ठिार्ांना (कामाची दठकाणे, काऊटसग, 
ववश्ांती कि, दाराछया मठुी, डेस्क्स आणण च्जन्यांचे कठडे आणण इतर “अतयाधिक प्रमाणात स्पशग 
केले जाणारे पषृ्ठिार्”) तनजांतकु करण्यासाठी देखिाल करणाऱ्या कमगचाऱ्यांछया तनतयक्रमात बदल 

आणा.  

• वर्ग, ववश्ातंी कि, हॉलचे सवग मार्ग, सामाईक जार्ा आणण लॉकसगछया बाहेरील जार्ा रोज साफ करणे.  

• ववश्ांती कि कायगरत राहील आणण तयात परेुसे साबण आणण टॉयलेट पेपसग असतील याची खात्री करा.  

• सुरक्षित असल्यास, दरवाजे उघडे ककंवा अिगवट उघडे ठेवा जेणेकरून ववद्याथी आणण कमगचारी वर्ागला 
दरवाजाछया मुठींना पकडण्याची र्रज िासणार नाही.  

• हात िुण्यासाठी/हँड सतॅनटायझर तनयभमत अतंरालावर वापरण्यासाठी वळेापत्रक बनवा.  

• कमगचाऱ्यांछया ववश्ांती किात एकमेकांचे पदाथग आणण पेयाचंी उपकरण ेघेणे थांबवा.  

• दटचयूज आणण स्पशग न करण्याछया कचऱ्याचे डबे परेुशा प्रमाणात आणण सहज प्राप्त होतील अशा 
प्रकारे ठेवा.  

• प्रतयेक मार्ागनंतर बसेस स्वछि करा. 
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सवाांनी पाळावयाछया स्वछितेछया सवयी  
 

• साबण आणण पाण्याने ककमान 20 सेकंद हात िुवा. 

• मुल ेआणण प्रौढांनी शाळेत येताच, जेवण करण्यापूवी ककंवा अल्पाहारापवुी, बाहेरून आल्यानंतर, 

स्वछितार्हृात र्ेल्यानंतर, भशकंरल्यानंतर ककंवा भशकंल्यानंतर आणण घरी जाण्यापवूी आपले हात 

िुतले पादहजेत. 

• लहान मलुांना योग्य रीतीने र्ोष्टी करण्यासाठी मदत करा.  

• मुलांना (आणण प्रौढांना) हात न िुता तयांछया डोळयांना, नाकाला आणण तोंडाला स्पशग न करण्याचे 

भशकवा.  

• साबान आणण पाणी उपललि नसल्यास, ककमान 60 टक्के अल्कोहोल असललेे आणण शक्यतो सुरं्ि 

नसललेे अल्कोहोल-बेस्ड जेल वापरा.  

• मुलांद्वारा अल्कोहोल-बेस्ड जलेछया वापरावर लि ठेवा.  

• खोकला ककंवा भशकं आल्यावर दटचयूने तोंड झाका आणण नंतर त ेकचरापेटीत टाकून द्या. साबण 

आणण पाणी ककंवा हँड जलेने हात स्वछि करा.  

 

मानभसक आरोग्य आणण चारं्ले स्वास्र्थय असलेल्या र्ोष्टी तपासण्याची यादी: 
 

• संपूणग शैिणणक समुदाय कोववड-19 महामारीने प्रिाववत झाला आहे. या समुदायाने दैनंददन 

जीवनातील ववस्कळीतपणामुळे आणण स्वतःछया आणण इतरांछया शारीररक स्वास्र्थयाववषयी धचतंमेुळे 

प्रचंड तणावाचा अनुिव केला आहे आणण अनेकांवर प्रचंड आधथगक ताण पडला आहे. अनेकांना, खास 
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करून मलुांसाठी, घरातील आणण समाजातील या तणावासोबत जर्णे म्हणजे तणाव आणण 

आघातामुळे, शरीरावर आणण मेंदवूर दीघगकालीन नकारातमक पररणामांचा सामना करण ेठरत आहे.  

• प्रतयेक व्यक्तीला अततररक्त समथगन आणण व्यवस्थेची र्रज आहे, जे शाळेतील समुदायात 

भशकण्याछया आणण उतपादक होण्याछया ध्येयाकडे पुनः सतंलुन सािण्यास आणण पुनः कामावर लि 

कें दित करण्यास मदत करतील. 

• शाळा पुन्हा उघडण्याचा ववचार करताना, केवळ ववद्यार्थयाांछया आणण कमगचारी वर्ागछया शारीररक 

आरोग्यालाच नव्हे, तर तयांछया मानभसक आरोग्याला आणण स्वास्र्थयाला देखील ववचारात घेतले 
पादहजे आणण योजना करताना तयांना प्रािान्य ददल ेपादहजे.  

• शाळांनी मानभसक आरोग्याछया सािनसामग्रीछया उपललितेचा आणण अभिर्म्यतेचे परीिण केल े

पादहजे आणण शाळेत परतल्यानंतर, दरूस्थ भशिण चालू ठेवल्यावर, ककंवा संभमश् नमुन्यातील 

सहिार्ात तयांछया ववद्यार्थयाांना, कुटंुबबयांना आणण कमगचारी वर्ागछया सदस्यांना समथगन ददले 
पादहजे. 

प्रसाराचे उपक्रम कमी करणे  

 

• ववद्यार्थयाांचे समूह बनवणे  

प्राथभमक शाळेतील मुलांना समवपगत कमगचारी वर्ागसह समहूामंध्ये ठेवा, आणण शक्य असले तेथे रोजछया 
रोज सुसंर्तता पाळा. ववद्यार्थयाांचे अनेक समूह इतर समूहांशी मयागददत सपंकागत येईपयांत एकाच सुवविेचा 
वापर करू शकतात. 
 

• शारीररक अंतर राखणे 
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❖ 6 फूट शारीररक अंतराचे उद्ददष्ट राखताना प्रतयेक वर्ागत ववद्यार्थयाांसाठी जास्तीत जास्त िमता 
तनिागररत करा.  

❖ सवग कॅम्पस जार्ांमध्ये लोकांची संख्या तनच्चचत करा, जेणकेरून तयांछयादरम्यान ककमान 6 फूट 

अंतर राखत माफक प्रमाणात लोकांना सामावल ेजाऊ शकेल.  

❖ शाळा शारीररक अतंराची रणनीती खालीलप्रमाणे ठरवू शकतात: 

❖ िेत्रीय सहली, सिा आणण मोठ्या प्रमाणावर एकत्र जमणे रद्द करा. िेत्रीय सहली, ववद्याथाांछया सिा, ववशेष 

कामधर्री, शाळांमिील पालकाछंया बैठकी ककंवा च्स्परीट नाईट्ससारखी व्यच्क्तर्त उपक्रम  

       आणण प्रसंर् रद्द करा.  
o ववद्याथी एकमकेांछया जवळछया संपकागत येतील अशा वर्ाांना रद्द करा ककंवा तयात सुिारणा करा.   

o चेहऱ्याचा मास्क हटवावा लार्तो, आणण ज्यामळेु कोववड19 छया प्रसाराची अधिक सिंावना असत,े अशा 
र्ायकवृंद ककंवा इतर वर्ग ककंवा उपक्रम यांछयासारख्या अतयाधिक जोखमीछया मानल्या जाणाऱ्या उपक्रमांना 
लांबणीवर टाका ककंवा तयात लिणीय बदल करा. जर असे वर्ग आणण प्रसंर् होणारच असल,े तर तयाचंे खुल्या 
जारे्त ककंवा एका मोठ्या हवेशीर आणण प्रशस्त दठकाणी नेहमीपेिा कमी लोकासंह आणण ववद्यार्थयागदरम्यान 

अधिक शारीररक अंतर ठेवत आयोजन करा.  

o डेस्क्सदरम्यानची जार्ा वाढवा. ववद्यार्थयाांदरम्यान जास्तीत जास्त जार्ा होण्यासाठी ववद्यार्थयाांछया डेस्क्सची 
पुनरगचना करा.  

o डेस्क्सची तोंडे एकाच ददशते करा (एकमेकांछया समोर तोंड ेठेवण्याऐवजी), जणेेकरून ववषाणु असलेल्या सूक्ष्म-

बबदंुंपासून होणारा प्रसार कमी होईल (जसे, बोलण्याने, खोकल्याने, भशकंल्याने). 

o येण्याछया आणण/ककंवा जाण्याछया वेळा वेर्वेर्ळया ठेवा. यामळेु अधिक वदगळीछया पररच्स्थतीमध्ये आणण वेळेत  

ववद्यार्थयाांदरम्यान शारीररक संपकग  मयागददत होईल.   

 

 

 

• कापडाने चेहरा झाकणे 
 

❖ च्जथे शारीररक अंतर राखणे सहजपण ेशक्य नसले, अशा दठकाणी तोंड कापडाने झाकणे अतयंत 

आवचयक आहे, जस ेशाळेछया बसेस ककंवा अन्य बैठकी, च्जथे पुरेशी जार्ा नसेल.  

❖ सवग कमगचारी वर्ागने आणण ववद्यार्थयाांनी शाळेत असताना ककंवा बसमध्ये असताना तोंड कपर्डयाने 

झाकले पादहजे आणण शाळेतील उपक्रमांदरम्यान 6 फुटाचे शारीररक अंतर राखले पादहजे.  
❖ तोंडावर झाकललेे कापड यांनी घालू नये: 



www.popcornfurniture.com  

o ज्यांना अपंर्तव असते आणण तयामुळे ते व्यवच्स्थत घाल ूशकत नसतात ककंवा चेहऱ्यावरून काढू 

शकत नसतात. 

o चवासाचे ववकार असणारे ककंवा चवास घेण्यात अडचण असणारे लोक. 

o जे बदहरे असतात ककंवा नीट ऐकू शकत नसतात आणण चेहरा आणण तोंडाछया हालचाली तयांछया 
संवादाचा िार् असतो. अशा व्यक्ती, ज्यांना वैद्यकीय, कायदेशीर ककंवा वार्णुकीछया आरोग्य 

व्यावसातयकाने सल्ला ददलेला असतो की चेहऱ्यावर मास्क घातल्याने तयांना जोखीम होऊ शकत.े  

o चेहऱ्यावरील कापडाचे आवरण ववद्याथी आणण शाळेतील सवग कमगचारी वर्ागसाठी आवचयक 

(खाण्याछया आणण वपण्याछया वेळांव्यततररक्त) असत.े  ज्यानंा अपंर्तव असते आणण तयामुळे ते 
व्यवच्स्थत घालू शकत नसतात ककंवा चेहऱ्यावरून काढू शकत नसतात. 

 

• फेस शील्र्डस 
 

भशिक फेस शील्र्डस वापरू शकतात, ज्यामुळे ववद्याथी तयांचा चेहरा पाहू शकतील आणण स्वर-ववज्ञानसबंंिी 
सूचनांसाठी सिंाव्य अवरोि टाळू शकतील. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• तापमान 
 

ववद्याथी/कुटंुबे आणण कमगचारी वर्ागने घरी आणण इमारतीमध्ये प्रवेश करण्यापूवी स्वतःची तपासणी केली  
पादहजे. स्वतःची तपासणी संपली नसले, तर शाळेछया कमगचारी वर्ागने साईटवर आणण तापमान तपासणी केली पादहज.े 

वाहतुकीसाठी मदत करण्यासाठी स्वतःची तपासणी पूणग केलेल्या ववद्याथी आणण कमगचारी वर्ागसाठी वेर्वेर्ळे 

प्रवेशद्वार असावेत, नंतर ज्याचंी साईटवर तपासणी होईल.  



www.popcornfurniture.com  

 
  

• आकार  

  

6 फुटांचे शारीररक अंतराचे उद्ददष्ट राखत प्रतयेक वर्ागत ववद्यार्थयाांसाठी जास्तीत जास्त िमता तनिागररत 

करा.  
सवग कॅम्पस जार्ांमध्ये लोकांची संख्या तनच्चचत करा, जेणकेरून तयांछयादरम्यान ककमान 6 फूट अंतर राखत 

माफक प्रमाणात लोकांना सामावले जाऊ शकेल. 
 
 

• वेळेची लाबंी  
 

शक्य तततके साध्य करत, प्रतयेक समुहात सारखेच ववद्याथी आणण भशिक ककंवा कमगचारी वर्ग ठेवा.  
 
 

• भशिक / ववद्यार्थयाांची आळीपाळी  
 

ववद्याथी आणण भशिक ककंवा कमगचारी वर्ागची हालचाल शक्य तततकी कमीत कमी करा. उदा. एका सपंूणग 
ददवशी एकाच भशिकांना ववद्यार्थयाांछया एका समुहासोबत ठेवण्याचा ववचार करा.  
 
आवचयक नसललेे अभ्यार्त, स्वयंसेवक आणण इतर समूहांछया उपक्रमावंर एकाच वेळी अनुमती देऊ नका.  
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एखाद्यामध्ये कोववड-19 ची लिणे आढळून आल्यास काय करावे  

शाळेत आजारपणाची लिणे आढळून आलेल्या ववद्यार्थयाांना इतरापंासून ताबडतोब वरे्ळे करावे आणण 

शक्यतो एका तनमगनुष्य जार्ी न्यावे, जेथे अन्य कोणीही जात नसले ककंवा तेथून जात नसेल. एकापेिा अधिक 

ववद्यार्थयाांना ववलर्न किात ठेवायचे झाल्यास तयांछयात शारीररक अंतर राखावे ही लिणे ददसून येणाऱ्या 
कोणतयाही ववद्यार्थयागने सवागत प्रथम चेहरा झाकला पादहजे आणण घरी ककंवा एखाद्या वैद्यकीय सुवविेत 

नेईपयांत ववलर्न किात वाट पहावी.  
ववद्यार्थयाांनी एखाद्या अधिकृत प्रौढ व्यक्तीने घेऊन जाईपयांत तनरंतर देखिालीखाली ववलर्न किात राहाव.े 

 

कोववड-19 ची संशतयत लिणे आढळल्यानंतर शाळेत परत येणे 
 

ज्या कमगचारी सदस्य ककंवा ववद्यार्थयागमध्ये लिणे आढळली असतील ककंवा कोववड-19 ची पुष्टी झाललेी 
असेल, त ेशाळेला तेव्हाच परतू शकतील, जेव्हा: 

• बरे झाल्यानंतर ककमान तीन ददवस (72 तास) झालेल ेअसतील- असे म्हटलेल ेअसले की कोणतयाही 
औषिांभशवाय ताप नसले आणण खोकला आणण िाप लार्ण्यासारख्या चवासाछया समस्यांमध्ये 

सिुारणा झाली असेल 

• पदहली लिणे ददसल्यानंतर ककमान 14 ददवस झालेल ेअसतील.  

• ककंवा बरे झाल्यापासून ककमान तीन ददवस (72 तास) झाललेे असतील आणण आरोग्याची देखिाल 

करणाऱ्यांनी ववद्याथी कोववड-19 चा संशतयत नाही आहे ककंवा कोववड-19 ची पुष्टी झालेली नाही असे 
प्रमाणणत केलेले असले.  

एखाद्या व्यक्तीचा असा ववचवास असेल की तयाचा कोववड-19 असलेल्या एखाद्या व्यक्तीशी संपकग  आला 
होता, पण तो आजारी नाही, तर मर् तयाने कोववड-19 सह आजारी असलेल्या माणसाशी सपंकग  झाल्यानंतर 

14 ददवसांदरम्यान ताप, खोकला, िाप लार्णे आकी इतर कोववड-19 छया लिणासंाठी आरोग्याची तपासणी 
केली पादहजे. तयाने कामावर, बाल तनर्ा कें िात, शाळेत ककंवा सावगजतनक जार्वेर 14 ददवस जाऊ नये.    
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वर्ागत कोववड-19 चा प्रसार टाळण्यासाठी काय केले पादहजे? 
 

आजारी असलेल्या लोकांशी थेट सपंकग  टाळा. भशिक आणण ववद्यार्थयाांना ववनंती केली जाते की ते पूणग तनरोर्ी 
असले तरच शाळेला यावे. तुमछया वर्ागत ववद्यार्थयाांसह सुरिा आणी स्वछितेछया कायगप्रणालीबद्दल 

स्वीकृती असेल आणण तयात समाववष्ट असले: 

• वर्ागत हवा खेळल्याने आणण ताजी हवा आल्याने ववषाणुछया हवेतील प्रसारावर मयागदा येईल तयामुळे 

वर्ग चाल ूअसताना णखडक्या आणण दारे उघडी ठेवण्याची खात्री करा.  

• स्पशग केलेल्या वस्त ूआणण पषृ्ठ्िार्ांना वरचेवर स्वछि आणण तनजांतुक करा. उदा. शौचालयाचे 

पषृ्ठिार्, दरवाजाछया मठुी, इ. वापरात असताना दर तासाने ककंवा पररच्स्थतीनुसार ववरल केलेल्या 
ललीच जंतुनाशकाने (प्रती भलटर पाण्यात 20 भमली ललीच) साफ केले पादहजे.   

 

शाळेछया वाहतुकीत कोववड टाळण्यासाठी बसछया वाहतुकीची तत्त्वे:  
 

• बाहेरून जास्तीत जास्त हवा येई द्या आणण णखडक्या शक्य तततक्या उघर्डया ठेवा.  

• शक्य तततके चालण्याला, बाईकवर येण्यास ककंवा काळजीवाहंुद्वारा वाहन चालवून येण्यास प्रोतसाहन 

द्या 

• वाहन चालववणाऱ्यांनी आणण कमगचारी सदस्यांनी चेहऱ्यावर कापडाचे कवरररं् घालाव े

• स्पशग केलेल्या पषृ्ठिार्ाला वरचेवर साफ आणण तनजांतुक करा 

• रायडसगन बसवर शक्य तततके दरू ठेवा.  
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घरी काय केले पादहजे?  
 

पालकांनी ववद्यार्थयाांना कोववड-19 छया संदिागत तयांछया वयोमानाप्रमाणे आणण अचूक मादहती ददली 
जाण्याची खात्री करावी.  
 

 सोनेरी तनयम: 

1. तुमचे हात प्रतयेक वेळी साबण आणण पाण्याने ककमान 20 सेकंदपयांत िुवा. साबण आणण पाणी नसेल, तर 

ककमान 60% अल्कोहोल असललेे अल्कोहोल-बेस्ड हँड सतॅनटायझर वापरा. तमुछया बोटामंिील जार्ा, 
मनर्टी आणण तळात यांछयासह हातांचा सवग िार् व्यवच्स्थत िुतला र्ेल्याची ककंवा सतॅनटायझरने व्यापला 
र्ेल्याची खात्री करा.  
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2. तुमछया हातांनी ककंवा हातमोजांनी तुमछया डोळयांना, नाकाला आणण तोंडाला स्पशग करणे टाळा.  
3. आजारी असलेल्या लोकाशंी जवळचा सपंकग  टाळा आणण इतरांपासून ककमान एक मीटरचे अंतर राखा.  
4. तुम्ही आजारी असल्यास घरीच रहा आणण घरात इतरांपासून अंतर ठेवा. तमुची जेवणाची िांडी घरातील 

इतर लोकांछया िांर्डयांपासून वेर्ळी ठेवा.  
5. तुमचा खोकला ककंवा भशकं हाताछया वाकवलेल्या कोपऱ्याने ककंवा दटचयूने झाका आणण नंतर झाकण 

असलेल्या कचरापेटीत तो दटचयू फेकून द्या.  
6. वरचेवर स्पशग केल्या जाणाऱ्या सवग वस्तूंना आणण पषृ्ठ्िार्ांना तनयभमतपणे साफ करा आणण तनजांतुक 

करा.    
 

 
 

वरचेवर ववचारले जाणारे प्रचन  
 

1. चेहऱ्यावर कव्हरररं्  
 

प्र. मुलांना बाहेर असताना मास्क घालणे जरुरी आहे का? 
उ. होय, इतरांपासून 6 फुटापेिा कमी अंतर असल्यास. 
 
प्र. मास्क्समुळे CO2 छया उछच पातळीची जोखीम असत ेका, खास करून, 2 त े6 वषाांदरम्यानछया लहान 

मुलांमध्ये? 

उ. एन95 मास्क्ससह केवळ CO2 छया उछच पातळीची जोखीम असते, ज्यांची भशफारस केली जात नाही. 
कापडी मास्क्सशी ही समस्या नसते.  
 

प्र. आम्ही ववद्यार्थयाांना मास्क्स द्यावते की तयांनी स्वतःचे मास्क्स आणावते यासाठी तयांछयावर अवलबंून 

राहाव?े ववद्यार्थयाांनी पुनः वापरायचे मास्क्स वापरावते ककंवा वापरल्यावर फेकून द्यायचे मास्क्स वापरावते? 

उ. पुन्हा वापरायचे मास्क्स  असो ककंवा ववल्हेवाट लावायचे मास्क्स असो, दोन्ही चांर्ले असतात. 

ववद्यार्थयाांना तयांचे स्वतःचे पुनः वापरायचे मास्क्स आणण्यास प्रोतसादहत करा. जे आणू शकत नाहीत/आणत 

नाहीत अशा ववद्यार्थयाांना परुवा ककंवा काही ददवसासंाठी तयांना ववसरा.  
 
  

2. हात िुणे  
 

प्र. वर्ागत असताना मुलांनी ककती वेळा हात िुवावेत? पाण्याची उपललिता नसलेल्या वर्ाांसाठी कशाची 
भशफारस केली जात?े  

उ. साबण आणण पाण्याने ककमान 20 सकंेद हात िुण ेभशकवा आणण िुण्यास लावा आणण ववद्याथी आणण 

कमगचारी वर्ागदरम्यान तयाचे पालन केले जात असल्याचे खात्री करण्यासाठी तनरीिण ठेवा. वरचेवर हात 

िुण्याची भशफारस केली जात,े खास करून जवेणाअर्ोदर आणी जेवल्यानंतर, स्वछितार्हृ वापरल्यानंतर, 

आणण तुमछया चेहऱ्याला स्पशग  
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केल्यानंतर. साबण आणण पाणी उपललि नसले, तर ककमान 60% अल्कोहोल असलेल ेअल्कोहोल-बेस्ड हँड 

सतॅनटायझर वापरा. सॅतनटायझरमध्ये ककमान 60% अल्कोहोल असल्याचे तुम्ही उतपादनावरील लेबल पाहून 

सांरू् शकाल.  
 

प्र. मिल्या सुट्टीत बाहेर हात िुण्याची व्यवस्था करण्याची र्रज आहे का? 

उ. याची आवचयकता नाही, पण वरचेवर हात िुण्यास प्रवतृ्त केले पादहजे आणण वर्ागत परतण्याअर्ोदर हँड 

सतॅनटायझर वापरण े/ हात िुणे जरुरी आहे.  
 

3. स्वछिता करणे आणण तनजांतुक करणे 
 

प्र. इतर जणही वापरणाऱ्या र्ोष्टी आपण कशा हाताळाव्यात (स्टेपलर, वर्ागत ग्रंथालयातील पुस्तके, टेप, इ.)? 

उ. याची भशफारस केली जाते की तुम्ही दसुऱ्यांछया वस्तू वापरू नयेत. ववद्यार्थयाांकडे तयांछया स्वतःछया वस्तू 
असाव्यात. वापरांदरम्यान साफ केल्या जाऊ शकणाऱ्या वस्तू साफ केलेल्या असतील तर वापरल्या जाऊ 

शकतील.  
 

प्र. ववद्यार्थयाांकडून पेपसगना स्पशग करण्यापवूी भशिकांनी ककती काळ वाट पहावी? तुम्ही वापरांदरम्यान जर 

साफ आणण तनजांतकु करू शकत नसल्यास प्लाच्स्टकछया शिैणणक सादहतयाला हात लावण्यापूवी तुम्ही ककती 
वेळ थांबावे?  

उ. पेपसग आणण ततसम सादहतयांसाठी, तयांना हाताळण्यापूवी 24 तास थांबणे परेुस ेठरेल. एका अभ्यासानुसार 

असे आढळल ेआहे की ववषाण ुकाडगबोडगवर 24 तासांपयांत जीवनिम च्स्थतीत राहू शकतात. कार्द, आणण 

संिवतः लाकडी बीर्डस आणण पझल्सवर हे सरुक्षित असल्याचे मानले जाऊ शकते. वापरांदरम्यान प्लाच्स्टक 

साफ केले पादहजे आणण तनजांतुक केले पादहजे. हे शक्य नसल्यास, या अभ्यासाकडील मादहतीवरून 72 

तासासंाठी तयानंा राहू देण्याची भशफारस केली जात.े 

 

प्र. ववद्याथी शाळेछया लायब्ररीमिून पुस्तके घेऊ शकतात काय? 

उ. ववद्याथी पुस्तके घेऊ शकतील. ववद्याथी जेव्हा पुस्तके परत करतील, तेव्हा तयांना परत शेल्फमध्ये 

ठेवण्याअर्ोदर ककमान 24 तासांपयांत एका बॉक्समध्ये राहू द्या. 
 

प्र. पषृ्ठ्िार्ांना ददवसातून ककती वेळा पुसले पादहजे? 

उ. सफाईचे एक वळेापत्रक बनववण्याची भशफारस केली जात.े कमीत कमी म्हणजे वरचेवर स्पशग केले जाणारे 

सवग पषृ्ठिार् रोज साफ करा (स्वछितार्हेृ, दारांछया मुठी, डेस्क्स, इ.) आणण एका कोहॉटग र्ेल्यांनतर आणण 

दसुरा कोहॉटग येण्याअर्ोदर वर्ग व्यवच्स्थत साफ करा.  
 

प्र. प्रतयेक वापरानंतर स्वछितार्हेृ पसुण्याची र्रज आहे का? 

उ. याची आवचयकता नाही, पण वरचेवर सफाईची भशफारस केली जाते. स्वछितार्हेृ ददवसातून ककमान रोज 

व्यवच्स्थत साफ केले पादहजे.  
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4. ववद्यार्थयाांचा कमगचारी वर्ागशी संपकग   
 

प्र. ववद्यार्थयाांसह एका खाजर्ी खोलीत एकास एक असे काम करणाऱ्यांसाठी कोणतेही मार्गदशगन आहे का 
(उदा. मानसशास्त्रज्ञ, भशिण तज्ज्ञ, पररचाररका, इ.)? 

उ. केव्हा ववद्यार्थयाांसह एकास एक अशा रीतीने काम करण्याची र्रज असत,े जस ेमुल्यांकन ककंवा सल्ला 
देण्याची प्रकक्रया ककंवा एखादी पवूगतनयोच्जत िेट, तेव्हा ववद्याथी आणण भशिक/तज्ज्ञ या दोघांनी फेस 

कव्हरररं् घातल ेपादहज े
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