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પરિચય 
 

જોપ્લીન શાળાઓ ભાગ્યશાળી છે કે અમ ે2020-2021માાં કોવવડ-19ને કારણે કોઈપણ વવિેપ વવના 
શાળાનુાં આયોજન કર્ુું. અમ ેિે કરવા માટે અમારા સ્ટાફ, વવદ્યાર્થીઓ, પરરવારો, સ્ર્થાવનક આરોગ્ય 

એજન્સીઓ અન ેસમદુાયની સખિ મહનેિ અને પ્રવિબદ્ધિાને ઓળખવા માાંગીએ છીએ. 

આ દસ્િાવેજનો હતે,ુ વ્યક્તિગિ સચૂના અને સેવા યોજનાની સાિત્ય (SRCSP) પર સલામિ પરિ, 

વવદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફના સ્વાસ્્ય અન ેસલામિી જાળવવા માટે જોપ્લીન શાળાઓ સિિ કામગીરીની 
ખાિરી કેવી રીિે કરશ ેિે વ્યાખ્યાવયિ કરવાનો છે. જેમ જેમ કોવવડ-19 ની આસપાસની પરરક્સ્ર્થવિઓ 

સિિ વવકવસિ ર્થઈ રહી છે, SRCSP ની વનયવમિપણે સમીિા કરવામાાં આવશે અન ેજરૂરરયાિ મજુબ 

િેમાાં સધુારો કરવામાાં આવશ.ે સમીિા પ્રરિયામાાં બોડડના અંવિમ વનણડયની સલાહ આપવા માટે 

વવદ્યાર્થીઓ, પરરવારો, જજલ્લા સ્ટાફના િમામ સ્િરો અન ેજોપ્લીન વવદ્યાર્થીઓની વવવવધિાનુાં 
પ્રવિવનવધત્વ કરિા રહિધારકો સાર્થ ેપરામશડનો સમાવેશ ર્થઈ શકે છે. 

 
 
 

વિષયિસ્તનુુું કોષ્ટક 
 

અપડેટ કરેલ સ્વચ્છિા માગડદવશિકા 
અપડેટ કરેલ શારીરરક અંિર માગડદવશિકા 
અપડેટ કરેલ સ્િીનીંગ માગડદવશિકા 
અપડેટ કરેલ માસસ્કિંગ ભલામણો 
સધુારેલ વેસન્ટલેશન 



ઇમારિોની મલુાકાિીઓની ઍતસેસ અપડેટ કરી 
અપડેટ કરેલ શાળા પ્રવવૃિઓ માગડદવશિકા 
તટૂક તટૂક ગેરહાજરી દરવમયાન શીખવુાં 
સાંપકડ  ટે્રવસિંગ 

COVID-19 ચેપ 

 
 
 
 
 

અપડેટ કિેલ સ્િચ્છતા માર્ગદવશિકા 
 

• હાર્થની સ્વચ્છિા એ COVID-19 ના ફેલાવા સામ ેલડવા માટે એક ચાવીરૂપ રોજજિંદા રિયા બની 
રહી છે. ઓછામાાં ઓછા 20 સેકન્ડ માટે િમારા હાર્થન ેસાબ ુઅને પાણીર્થી સાફ કરવા અર્થવા 
ઓછામાાં ઓછા 60 ટકા આલ્કોહોલ સાર્થે હને્ડ સેવનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો એ બીમાર ર્થવાર્થી 
બચવા માટેનુાં એક સૌર્થી મહત્વપણૂડ પગલુાં છે. 

• દરેક કેમ્પસના પ્રવેશદ્વાર પર હને્ડ સેવનટાઈઝર સ્ટેશન ઉપલબ્ધ રહશેે. 
• અન્ય લોકો માટે આરોગ્ય નમ્ર બનો: 

o જ્યારે િમે ખાાંસી અર્થવા છીંક કરો ત્યારે િમારા મોં અને નાકન ેરટશ્ર્રુ્થી ઢાાંકો 
o વપરાયેલ પેશીઓને કચરાપેટીમાાં ફેંકી દો. 
o જો િમારી પાસે રટશ્ર્ ુન હોય, િો િમારી કોણીમાાં ઉધરસ અર્થવા છીંક આવ ેછે, િમારા 

હાર્થમાાં નહીં. 
o િમારા નાક ફાંક્યા, ખાાંસી કે છીંક આવ્યા પછી િરિ જ િમારા હાર્થ ધોઈ લો. 

• વવદ્યાર્થીઓને પાણીની બોટલ સાર્થ ેરાખવા માટે પ્રોત્સારહિ કરવામાાં આવ ેછે. ફુવારાઓની ઉપર 

રરરફલ કરી શકાય િેવા બોટલ સ્ટેશનો પાણીની બોટલો રરરફલ કરવાની પસાંદગીની પદ્ધવિ હશ.ે 

• જોપ્લીન સ્કૂલના કસ્ટોરડયલ સ્ટાફ બાર્થરૂમ, પાણીના ફુવારા, બોટલ રફલ સ્ટેશન, ડોરકનોબ્સ, 

એન્ટ્રન્સ/એક્તઝટ હને્ડલ્સ, હને્રેલ્સ, રદવાલો વગેરે સરહિ સમગ્ર રદવસ દરવમયાન ઉચ્ચ 

ઉપયોગના સ્પશડ વવસ્િારોને જ ાંતમુતુિ કરશ.ે 

• શાળાના કલાકો પછી, કસ્ટોરડયનો રદવસભર ઉપયોગમાાં લેવાિા િમામ કબજાવાળા 
વવસ્િારોની રાવિની ઊંડી સફાઈ માટે બ ેઅલગ અલગ EPA સકૂ્ષચ N નોંધાયલે ઉત્પાદનોનો 
ઉપયોગ કરશ.ે 

 

અદ્યતન શાિીરિક અંતિ માર્ગદવશિકા 
 



• ધ્યેય શક્ય િેટલા ઓછા અન્ય વવદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફ સભ્યોના સાંપકડને મયાડરદિ કરવાનો છે. 

સ્ટાફ અને વવદ્યાર્થીઓએ શક્ય િેટલુાં શારીરરક અંિર વધારવા માટે િેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા 
જોઈએ. 

• પ્રાર્થવમક વવદ્યાર્થીઓ વગડખાંડમાાં સમહૂ જૂર્થમાાં હશે. આ વનણડયો શૈિક્ષણક અન ેસામાજજક 

જરૂરરયાિોના શ્રેષ્ઠ રહિમાાં લેવામાાં આવશે. એવા રકસ્સાઓ હશે કે જ્યારે વવવવધ જૂર્થોના 
વવદ્યાર્થીઓ શીખવાના હતે ુમાટે એકસાર્થે હોય અને દરેક સમયે ભૌવિક અંિર જાળવવામાાં સિમ 

ન હોય. 

• શારીરરક અંિર વધારવા માટે વગડખાંડોમાાં ડેસ્ક અને ટેબલો વચ્ચે અંિર રાખવામાાં આવશે. 
ક્ષબન-આવશ્યક ફવનિચર અન ેઅન્ય નરમ સપાટીઓ જેમ કે બીનબેગ્સ સ્વચ્છિા હતેઓુ માટે દૂર 

કરવામાાં આવશ.ે 

• એતસપોઝરને મયાડરદિ કરવા અન ેસ્ર્થાવનક આરોગ્ય વવભાગો (જો જરૂર હોય િો) સાર્થ ેજોડાણમાાં 
સાંપકડ  ટે્રવસિંગ હતેઓુ માટે વગડખાંડોમાાં અન ેબસમાાં વગડખાંડમાાં બેઠક ચાટડની જરૂર પડશ.ે 

• વવદ્યાર્થીઓને હૉલવ ેઅર્થવા સામાન્ય વવસ્િારોમાાં ભેગા ર્થિા અટકાવવા માટે, ઇમારિો 
શરૂઆિના સમયની 30 વમવનટ પહલેાાં જ ખલુશે િેની ખાિરી કરવા માટે કે વવદ્યાર્થીઓની 
જરૂરરયાિ મજુબ વ્યક્તિગિ જગ્યાઓ પર દેખરેખ રાખી શકાય. વનયવમિ શાળા સમયની 
બહારની ઇમારિોમાાં પ્રવેશ માટેની વવશેષ વ્યવસ્ર્થાઓ (જેમ કે ટયટુરરિંગ અર્થવા વધારાની/સહ-

અભ્યાસ પ્રવવૃિઓ) સ્ટાફ સભ્યો દ્વારા ગોઠવવામાાં આવશ ેઅન ેિે મજુબ દેખરેખ રાખવામાાં 
આવશ.ે 

• લાંચ કાફેટેરરયામાાં પીરસવામાાં આવશે અન ેનજીકના સાંપકડને ટાળવા માટે વવદ્યાર્થીઓને શક્ય 

િેટલુાં શ્રેષ્ઠ અંિર રાખવામાાં આવશે. કેટલીક શાળાઓએ વગડખાંડમાાં નાસ્િો ચાલ ુરાખવાનુાં 
પસાંદ કર્ુું છે, જ્યારે અન્ય કાફેટેરરયામાાં પાછા ફરશ ેકારણ કે દરેક સાઇટ િેની ચોક્કસ 

જરૂરરયાિો માટે સૌર્થી વધ ુકાયડકારી છે િે નક્કી કરે છે. જો શારીરરક અંિર શક્ય ન હોય િો 
વવદ્યાર્થીઓ નાસ્િો અને/અર્થવા લાંચ માટે સમહૂ જૂર્થમાાં બેસી શકે છે. 

 

અપડેટ કિેલ સ્રીનીંર્ માર્ગદવશિકા 
 

• બાળકો શાળાએ આવ ેિે પહલેાાં માિા-વપિાએ ઘરમાાં બાળકોની િપાસ કરવી જોઈએ. લિણો 
ધરાવિા વવદ્યાર્થીઓ (નીચે અપડેટ કરેલ સકૂ્ષચ જુઓ) ઘરે જ રહવે ુાં જોઈએ અને માિાવપિાએ 

િેમના આરોગ્યસાંભાળ પ્રદાિાઓની સલાહ લેવી જોઈએ. 

• શાળાના સ્ટાફ સભ્યોએ ઘરે સ્વ-સ્િીન કરવુાં જોઈએ (નીચ ેઅપડેટ કરેલી સકૂ્ષચ જુઓ) અન ેજો 
િેઓ બીમાર હોય િો ઘરે જ રહવે ુાં જોઈએ. 



• જ્યારે વવદ્યાર્થીઓ શાળામાાં અન/ેઅર્થવા વગડખાંડમાાં પ્રવશે કરે છે ત્યારે િેઓનુાં ક્ષબમારીના ક્ષચહ્નો 
અન ેલિણો માટે દૃસષ્ટની િપાસ કરવામાાં આવી શકે છે. 

• અપડેટ કરેલ સ્િીનીંગ લિણો અન ેએતસપોઝર ચેકક્ષલસ્ટ: 

o િાવ અર્થવા શરદી 
o ઉધરસ 

o માર્થાનો દુખાવો 
o સ્નાર્મુાાં દુખાવો 
o ઉબકા, ઉલટી અર્થવા ઝાડા 
o સ્વાદ અર્થવા ગાંધની નવી ખોટ 

o નવુાં વહતે ુ ાં નાક અર્થવા ભીડ 

o શ્વાસ લેવામાાં િકલીફ અર્થવા શ્વાસ લેવામાાં િકલીફ 

o સકુુ ગળાં 
 

અપડેટ કિેલી માસસ્કિંર્ ભલામણો 
 

• જોપ્લીન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટની ઈમારિોમાાં વવદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફ સ્વૈક્ચ્છક રીિ ેમાસ્ક પહરેી શકે છે, 

પરાંત ુજોક્પ્લન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટની ઈમારિોમાાં માસ્ક પહરેવાનુાં ફરજજયાિ રહશેે નહીં. 
• વવદ્યાર્થીઓને સમય દરવમયાન પરરક્સ્ર્થવિકીય રીિે માસ્ક કરવા માટે પ્રોત્સારહિ કરવામાાં આવે 

છે, જેમ કે: 

o તલાસમાાં બેઠુાં ત્યાાં સધુી ક્ષબસલ્ડિંગમાાં પ્રવેશવુાં 
o જ્યારે સમહૂ જૂર્થો વમવશ્રિ હોય છે અન ેભૌવિક અંિર જાળવી શકાત ુાં નર્થી 
o વગો વચ્ચે સાંિમણ કરિી વખિે, િેમજ ક્ષબસલ્ડિંગમાાંર્થી બહાર નીકળિી વખિ ેરદવસનો 

અંિ 

o અન્ય સમયગાળો જ્યારે શારીરરક અંિર એક પડકાર હોય છે 

• જ્યારે વવદ્યાર્થીઓ અન/ેઅર્થવા સહકમીઓ સાર્થ ેનજીકના સાંપકડમાાં હોય ત્યારે સ્ટાફન ેપરરક્સ્ર્થવિ 

અનસુાર માસ્ક કરવા માટે પ્રોત્સારહિ કરવામાાં આવે છે. 

• સીડીસીના આદેશના આધારે, રસીકરણની ક્સ્ર્થવિને ધ્યાનમાાં લીધા વવના િમામ વવદ્યાર્થીઓ 

અન ેસ્ટાફ દ્વારા શાળાના િમામ પરરવહન પર માસ્ક પહરેવામાાં આવશ.ે 

• જે વવદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફને નજીકના સાંપકડ  િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે અન ેિેમને તવોરેન્ટાઇન 

કરવાની સચૂના આપવામાાં આવી છે િઓે જોપ્લીન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટ ક્ષબસલ્ડિંગમાાં માસ્ક પહરેે છે 

અન ેકોવવડ સાંબાંવધિ કોઈ લિણો દશાડવિા નર્થી, િો િઓે શાળામાાં રહી શકે છે અન/ેઅર્થવા 
િરિ જ શાળાએ પાછા આવી શકે છે. 10 રદવસ પછી (અર્થવા 5 નેગેરટવ ટેસ્ટ આપવામાાં આવે 
િો), િે વ્યક્તિને હવ ેજોપ્લીન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટની ઇમારિોમાાં માસ્ક પહરેવાની જરૂર રહશેે નહીં. 



 

 
 
 

સધુાિેલ િેસટટલેશન 
 

• રાઇવરો સવુનવિિ કરશે કે એક પાછળની બારી, એક છિની હચે અન ેરાઇવરની બારી ખલુ્લી 
રહશેે જેર્થી હવામાનની પરવાનગી મજુબ બસમાાં હવાનો સિિ પ્રવાહ ચાલ ુરહ.ે 

• જજલ્લાભરમાાં, અમ ેહવાની ગણુવિામાાં સધુારો કરવા માટે ઉચ્ચિમ MERV-રેટેડ એર રફલ્ટસડનો 
ઉપયોગ કરવાનુાં ચાલ ુરાખીશુાં. 

• દરેક ક્ષબસલ્ડિંગમાાં અંદરની હવાની ગણુવિાના મલૂ્યાાંકન સાર્થ ેહવાની ગણુવિા સધુારવાની વધ ુ

િપાસ ર્થઈ રહી છે. મલૂ્યાાંકન અમને ઇમારિોમાાં હવાની ગણુવિા સધુારવા માટેના વવકલ્પોનુાં 
વજન કરવાની માંજૂરી આપશ.ે 

 

ઇમાિતોની મલુાકાતીઓની ઍક્સેસ અપડેટ કિી 
 

• મલુાકાિીઓએ મખુ્ય પ્રવેશદ્વારમાાંર્થી પ્રવેશ કરવો પડશ ેઅન ેજજલ્લાની ઇમારિોમાાં મહમેાનોની 
સ્િીવનિંગ અને ટે્રરકિંગ માટે જોપ્લીન સ્કૂલના સલામિી પ્રોટોકોલનુાં પાલન કરવુાં પડશ.ે જે વાલીઓ 

વનયવમિ શાળા રદવસ દરવમયાન મોટા શાળાના કાયડિમોમાાં હાજરી આપવા ઇચ્છિા હોય િેમને 

પવૂડ-નોંધણી ક્ષલિંક અગાઉર્થી મોકલવામાાં આવશ.ે 

• મોટી શાળાના કાયડિમો (એટલે કે વગડની પાટીઓ) માટે શાળા દ્વારા આપવામાાં આવેલી ક્ષલિંક 

સાર્થ ેપ્રી-નોંધણી ન કરાવિા મલુાકાિીઓએ િેમનો ફોટો આઈડી લાવવો જોઈએ અન ેઈવેન્ટમાાં 
પ્રવેશની માંજૂરી આપવામાાં આવ ેિે પહલેાાં સ્િીવનિંગ ર્થવાની રાહ જોવી પડશ.ે 

• આ પ્રવિબાંધો શાળાના રદવસ દરવમયાન લાગ ુર્થશે પરાંત ુસાાંજની પ્રવવૃિઓ માટે કાંઈક અંશે 
અલગ હોઈ શકે છે, જે હાજરી આપવા માટે વૈકક્લ્પક છે. 

 

અદ્યતન શાળા પ્રવવૃિઓ માર્ગદવશિકા 
 

• શાળામાાં મળેાવડાઓ જેમ કે એસેમ્બલી, રેલી, નતૃ્ય, પ્રાર્થવમક રજાઓની પાટીઓ વગેરે 

શારીરરક અંિર અન ેશક્ય હોય ત્યાાં સધુી સહભાગીઓ સાર્થ ેયોજવામાાં આવી શકે છે. 

• વવદ્વાનોને વવદ્યાર્થીના વશિણનો ક્ષબન-સ્વૈક્ચ્છક ઘટક ગણવામાાં આવે છે જ્યારે સહ-અભ્યાવસક 

પ્રવવૃિમાાં સહભાક્ષગિા સ્વૈક્ચ્છક છે. આ અક્ષભગમ વધારાના/સહ-અભ્યાસિમ માગડદશડન માટે 

અમારા આયોજન અને િૈયારીન ેઆગળ વધારશે. 
• જોપ્લીન સ્કૂલ્સ વમઝોરી સ્ટેટ હાઈ સ્કૂલ એસતટવવટીઝ એસોવસએશન પર આધાર રાખશ ે

(MSHSAA) વધારાની/સહ-અભ્યાસ પ્રવવૃિઓ અને સ્પધાડઓ અંગે માગડદશડન. 

 



તટૂક તટૂક રે્િહાજિી દિવમયાન શીખવુું 
 

• જોપ્લીન શાળાઓ COVID-19 દરવમયાન બેઠકમાાં હાજરીની સિિ જરટલિાને સમજે છે. િેર્થી, જે 

પરરવારો વ્યક્તિગિ રીિે સચૂના પસાંદ કરે છે િેમના માટે, કોવવડ-19 સાંબાંવધિ તટૂક તટૂક 

ગેરહાજરી દરવમયાન રડસસ્ટ્રતટ િમારા બાળક માટે વશિણનુાં વાિાવરણ બનાવવા માટે િૈયાર 

છે. 

• જોપ્લીન શાળાઓ વ્યક્તિગિ રીિ ેશીખવાની વવિેપ દરવમયાન વવદ્યાર્થીઓની શિૈક્ષણક 

જરૂરરયાિો પરૂી પાડવા માટે સહાયની બહુ-સ્િરીય પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરશ.ે 

• શાળા સલાહકારો, સામાજજક કાયડકરો, લાયક માનવસક આરોગ્ય પ્રદાિાઓ, શાળાના 
મનોવૈજ્ઞાવનકો, નસો, વશિકો અન ેસાંચાલકો સ્ટાફ, માિાવપિા અને વવદ્યાર્થીઓને માનવસક 

સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓના લિણો અન ેમદદ, સામાજજક અન ેભાવનાત્મક યોગ્યિા અન ે

ક્સ્ર્થવિસ્ર્થાપકિા વવશ ેવશક્ષિિ કરીને હકારાત્મક માનવસક સ્વાસ્્યને પ્રોત્સાહન આપશ.ે . 

• રડસસ્ટ્રતટ સકારાત્મક, સલામિ શાળા વાિાવરણની ખાિરી કરશ ેઅન ેસકારાત્મક વિડણકૂો અન ે

વનણડય લેવાની શીખવશ ેઅન ેમજબિૂ કરશ.ે સમસ્યાનુાં વનરાકરણ કરિી ટીમોનો ઉપયોગ 

સાંઘષડ કરી રહલેા વવદ્યાર્થીઓને વહલેી િકે ઓળખવા માટે કરવામાાં આવશ ેજેર્થી હસ્િિેપ 

યોજના વવકસાવી અને અમલમાાં મકૂી શકાય. વવદ્યાર્થીઓની સામાજજક-ભાવનાત્મક 

જરૂરરયાિોને કેવી રીિે સાંબોવધિ કરવી િે સ્ટાફને શીખવવા માટે વિડન ટીમો પ્રદાન કરવામાાં 
આવશ.ે સ્ટાફ અન ેવવદ્યાર્થીઓને માનવસક સ્વાસ્્ય સાંબાંવધિ જરૂરરયાિોને સાંબોધવા માટે 

વધારાના સમદુાય સાંસાધનોની ઍતસેસ હશ.ે 

• વવકલાાંગ બાળકો માટે યોગ્ય રહઠેાણ IEP અન ે504 યોજનાઓ દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવશે. IEP 

ફોમડ G વવિેપો માટે યોજના િરીકે કામ કરશ.ે લાાંબા ગાળાના બાંધ માટે, વચ્ર્ુડઅલ લવનિંગનો 
ઉપયોગ IEP માાં દશાડવેલ વવવશષ્ટ સચૂનાઓ પ્રદાન કરવા માટે કરવામાાં આવશે. 

• જોપ્લીન શાળાઓ કોઈપણ વવિેપો દરવમયાન વવદ્યાર્થીઓની પોષક જરૂરરયાિો પરૂી પાડવાનુાં 
ચાલ ુરાખશે, શાળા વષડ 2021-2022 સધુી સીમલેસ સમર વવકલ્પ માટે ર્એુસડીએ રાષ્ટ્રવ્યાપી 
માફી હઠેળ વવદ્યાર્થીઓ માટે ગ્રેબ એન્ડ ગો સાર્થ ેવ્યક્તિગિ સચૂના, રાઇવ થ્ર ુભોજન. . 

• શાળાઓ અન ેજજલ્લાઓ જ્યારે ક્ષબસલ્ડિંગ અન ેરડસસ્ટ્રતટ તલોઝર જરૂરી હોવાનુાં વનધાડરરિ કરવામાાં 
આવ ેત્યારે અંિરની સચૂના (36 કલાક સધુી) પ્રદાન કરવા માટે વૈકક્લ્પક સચૂના પદ્ધવિઓ 

(AMI) રદવસોનો ઉપયોગ કરવામાાં સિમ છે. આ કોવવડ સાંબાંવધિ ગેરહાજરી દરવમયાન 

વવદ્યાર્થીઓની વ્યક્તિગિ જરૂરરયાિો ઉપરાાંિ છે . 

 

કોટટેક્ટ ટે્રવસિંર્ શુું છે 
 



• ચેપી રોગના ફેલાવાને રોકવા માટે આરોગ્ય વવભાગો દ્વારા સાંપકડ  ટે્રવસિંગનો ઉપયોગ કરવામાાં 
આવ ેછે. 

• સામાન્ય રીિ,ે કોન્ટેતટ ટે્રસીંગમાાં ચેપી રોગ (કેસ) હોય િેવા લોકોને અન ેિેઓ જેમના સાંપકડમાાં 
આવ્યા હિા (સાંપકો) અને િેમની સાર્થે કામ કરીને રોગના ફેલાવાને અટકાવવા માટે િેમને 

ઓળખવાનો સમાવેશ ર્થાય છે. 

• આમાાં કોવવડ-19 ધરાવિા લોકોન ેઅલગ રાખવા અન ેિમેના સાંપકોને ઘરે તવોરેન્ટાઇન કરવા 
માટે કહવેાનો સમાવેશ ર્થાય છે. 

• સાંપકડ  ટે્રસીંગ એ મખુ્ય રોગ વનયાંિણ પ્રવવૃિ છે. ચેપી રોગના ફેલાવાને ધીમુાં કરવા અર્થવા રોકવા 
માટે દાયકાઓર્થી િેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવ ેછે. 

• જ્યારે બાંને પિો યોગ્ય રીિ ેમાસ્ક પહરેેલા હોય ત્યારે CDC માગડદશડન માટે, શાળા સેરટિંગમાાં, 
સાંસગડવનષેધ માટે સાંપકોની જરૂર નર્થી. વધમુાાં, સાંપણૂડ રસીકરણ કરાયેલ વ્યક્તિઓએ 

તવોરેન્ટાઇન કરવુાં પડતુાં નર્થી. 
• સ્ત્રોિ: રોગ વનયાંિણ અને વનવારણ કેન્રો (CDC) 

 

સહયોગી પ્રરિયા દ્વારા, જોપ્લીન શાળાઓ સ્ર્થાવનક આરોગ્ય વવભાગો સાર્થે કામ કરવા માટે િૈયાર છે 

જેર્થી જ્યારે કોઈ વવદ્યાર્થી અર્થવા સ્ટાફ સભ્ય COVID-19 માટે પોક્ષઝરટવ આવ ેત્યારે જરૂરી મારહિી પ્રદાન 

કરે. 

• નજીકનો સાંપકડ : કોઈ વ્યક્તિ જે ચેપગ્રસ્િ વ્યક્તિના 48 કલાક અર્થવા બે રદવસ પહલેાર્થી શરૂ 

કરીન ે15 સાંક્ષચિ વમવનટો માટે ચેપગ્રસ્િ વ્યક્તિના છ ફટની અંદર હિી િેના લિણો અર્થવા 
પરીિણ સકારાત્મક છે. 

• જે વવદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફને નજીકના સાંપકડ  િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે અન ેિેમને તવોરેન્ટાઇન 

કરવાની સચૂના આપવામાાં આવી છે િઓે જોપ્લીન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટ ક્ષબસલ્ડિંગમાાં માસ્ક પહરેે છે 

અન ેકોવવડ સાંબાંવધિ કોઈ લિણો દશાડવિા નર્થી, િો િઓે શાળામાાં રહી શકે છે અન/ેઅર્થવા 
િરિ જ શાળાએ પાછા આવી શકે છે. 10 રદવસ પછી (અર્થવા 5 નેગેરટવ ટેસ્ટ આપવામાાં આવે 
િો), િે વ્યક્તિને હવ ેજોપ્લીન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટની ઇમારિોમાાં માસ્ક પહરેવાની જરૂર રહશેે નહીં. 

• શાળાના સેરટિંગ વસવાય, નજીકના સાંપકોએ સ્ર્થાવનક આરોગ્ય વવભાગની ભલામણ મજુબ 

તવોરેન્ટાઇન કરવુાં જોઈએ. 

• આચાયો અન ેવશિકો બેઠક વ્યવસ્ર્થાના આધારે નજીકના સાંપકોને ઓળખવા માટે સ્ર્થાવનક 

આરોગ્ય વવભાગો સાર્થે મળીન ેકામ કરશ.ે 

 

કોવિડ-19 ચેપ 
 



• જે વવદ્યાર્થીઓ અર્થવા સ્ટાફ શાળામાાં હોય ત્યારે કોવવડ-19 ના લિણો દશાડવ ેછે િેઓ ઘરે ન જાય 

ત્યાાં સધુી અન્ય લોકો સાર્થે સાંપકડ  ઓછો કરવા માટે િેમને શાળા ક્ષબલ્ડીંગની અંદરના વનર્તુિ 

બીમાર વવસ્િારમાાં ખસેડવામાાં આવશે. 
• જો જોપ્લીન શાળાઓને કોઈ વવદ્યાર્થી અર્થવા સ્ટાફ સભ્ય COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીિણની 

સિાવાર સચૂના પ્રાપ્િ કરે છે, િો નજીકના સાંપકોને ઝડપર્થી ઓળખવામાાં આવશે. જો િેમનુાં 
બાળક નજીકના સાંપકડમાાં હોય િો માિાવપિાને સકૂ્ષચિ કરવામાાં આવશ.ે 

• જે વવદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફને નજીકના સાંપકડ  િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે અન ેિેમને તવોરેન્ટાઇન 

કરવાની સચૂના આપવામાાં આવી છે િઓે જોપ્લીન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટ ક્ષબસલ્ડિંગમાાં માસ્ક પહરેે છે 

અન ેકોવવડ સાંબાંવધિ કોઈ લિણો દશાડવિા નર્થી, િો િઓે શાળામાાં રહી શકે છે અન/ેઅર્થવા 
િરિ જ શાળાએ પાછા આવી શકે છે. 10 રદવસ પછી (અર્થવા 5 નેગેરટવ ટેસ્ટ આપવામાાં આવે 
િો), િે વ્યક્તિને હવ ેજોપ્લીન સ્કૂલ રડસસ્ટ્રતટની ઇમારિોમાાં માસ્ક પહરેવાની જરૂર રહશેે નહીં. 

• જોપ્લીન શાળાઓ લિણોવાળા સ્ટાફને BinaxNow COVID-19 પરીિણ પ્રદાન કરવાનુાં ચાલ ુ

રાખશ.ે 

• જોપ્લીન શાળાઓ સ્ટાફને રસી અપાવવા માટે પ્રોત્સારહિ કરે છે જેર્થી સિિ સલામિ કામગીરી 
ચાલ ુરહ ેઅન ેવવદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફના સ્વાસ્્ય અને સલામિી જાળવવામાાં આવ.ે 

• િમામ વ્યક્તિઓને આરોગ્ય વવભાગના માગડદશડનને અનસુરવા અને કોવવડ-19ને ઘટાડવામાાં 
મદદ કરવા માટે સાંપણૂડ સહકાર આપવા પ્રોત્સારહિ કરવામાાં આવે છે. 

 
 

 
 


