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அறிமுகம் 
 

சகாவிட்-19 காரணமாக 2020-2021ல் எந்தவித இலடயூறும் இல்ைாமல் பள்ளிலை நடத்திைது 
சஜாப்ளின் பள்ளிகளின் அதிர்ஷ்டம். அலதச் வேய்ைதற்கு எங்கள் ஊழிைர்கள், மாணைர்கள், 
குடும்பங்கள், உள்ளூர் சுகாதார நிறுைனங்கள் மற்றும் ேமூகத்தின் கடின உலைப்பு மற்றும் 
அர்ப்பணிப்லப நாங்கள் அங்கீகரிக்க விரும்புகிசைாம். 
இந்த ஆைணத்தின் சநாக்கம், தனிநபர் அறிவுறுத்தல் மற்றும் சேலைத் திட்டத்திற்கு பாதுகாப்பான 

திரும்புதல் (SRCSP), மாணைர்கள் மற்றும் ஊழிைர்களின் ஆசராக்கிைம் மற்றும் பாதுகாப்லபப் 
சபணுைதற்கான வதாடர்ச்சிைான வேைல்பாடுகலை சஜாப்ளின் பள்ளிகள் எவ்ைாறு உறுதி வேய்யும் 
என்பலத ைலரைறுப்பதாகும். COVID-19 ஐச் சுற்றியுள்ை நிலைலமகள் வதாடர்ந்து உருைாகி 
ைருைதால், SRCSP வதாடர்ந்து மதிப்பாய்வு வேய்ைப்பட்டு சதலைக்சகற்ப திருத்தப்படும். 
ைாரிைத்தின் இறுதி முடிவிற்கு ஆசைாேலன ைைங்குைதற்காக மாணைர்கள், குடும்பங்கள், மாைட்ட 

ஊழிைர்கள், மற்றும் பங்குதாரர்களின் பன்முகத்தன்லமலைப் பிரதிநிதித்துைப்படுத்தும் சஜாப்ளின் 
மாணைர்களுடன் கைந்தாசைாசிப்பது ஆகிைலை மறுஆய்வுச் வேைல்பாட்டில் அடங்கும். 
 
 
 
பபோருளடக்கம் 
 

புதுப்பிக்கப்பட்ட சுகாதார ைழிகாட்டுதல்கள் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட உடல் தூர ைழிகாட்டுதல்கள் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஸ்கிரீனிங் ைழிகாட்டுதல்கள் 
புதுப்பிக்கப்பட்ட மலைத்தல் பரிந்துலரகள் 
சமம்படுத்தப்பட்ட காற்சைாட்டம் 
கட்டிடங்களுக்கான பார்லைைாைர் அணுகல் புதுப்பிக்கப்பட்டது 
புதுப்பிக்கப்பட்ட பள்ளி வேைல்பாடுகள் ைழிகாட்டுதல்கள் 
இலடவிடாத சநரத்தில் கற்ைல் 
வதாடர்பு தடமறிதல் 

சகாவிட்-19 வதாற்றுகள் 

 
 
 
 



 
புதுப்பிக்கப்பட்ட சுகோதோர வழிகோட்டுதல்கள் 
 

• COVID-19 இன் பரைலை எதிர்த்துப் சபாராடுைதற்கான முக்கிை அன்ைாட நடைடிக்லகைாக 
லக சுகாதாரம் வதாடர்கிைது. உங்கள் லககலை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் குலைந்தது 20 
வினாடிகளுக்கு சுத்தம் வேய்ைது அல்ைது குலைந்தது 60 ேதவிகிதம் ஆல்கஹால் வகாண்ட 
லக சுத்திகரிப்பாைலரப் பைன்படுத்துைது சநாய்ைாய்ப்படாமல் இருக்க மிக முக்கிைமான 
நடைடிக்லககளில் ஒன்ைாகும். 

• ஒவ்வைாரு ைைாகத்தின் நுலைைாயிலிலும் லக சுத்திகரிப்பு நிலைைங்கள் இருக்கும். 

• மற்ைைர்களிடம் ஆசராக்கிைமாக இருங்கள்: 
o நீங்கள் இருமல் அல்ைது தும்மும்சபாது உங்கள் ைாய் மற்றும் மூக்லக ஒரு 
துணிைால் மூடவும் 

o பைன்படுத்திை திசுக்கலை குப்லபயில் எறியுங்கள். 
o உங்களிடம் திசு இல்லை என்ைால், இருமல் அல்ைது தும்மல் உங்கள் முைங்லகயில் 

இருக்கும், உங்கள் லககளில் அல்ை. 
o உங்கள் மூக்கு, இருமல் அல்ைது தும்மினால் உடனடிைாக உங்கள் லககலை 
கழுைவும். 

• மாணைர்கள் தண்ணீர் பாட்டில்கலை எடுத்துச் வேல்ை ஊக்குவிக்கப்படுகிைார்கள். 
நீரூற்றுகளுக்கு சமசை உள்ை மறு நிரப்பக்கூடிை பாட்டில் நிலைைங்கள் தண்ணீர் 

பாட்டில்கலை நிரப்புைதற்கு விருப்பமான முலைைாக இருக்கும். 

• குளிைைலைகள், நீர் நீரூற்றுகள், பாட்டில் நிரப்பு நிலைைங்கள், கதவு லகப்பிடிகள், 
நுலைைாயில்/வைளிசைறும் லகப்பிடிகள், லகப்பிடிகள், சுைர்கள் சபான்ைைற்லை 
உள்ைடக்கிை அதிகப் பைன்பாட்டுத் வதாடுதல் பகுதிகலை நாள் முழுைதும் சஜாப்ளின் 
பள்ளிக் காைைர்கள் கிருமி நீக்கம் வேய்ைார்கள். 

• பள்ளி சநரத்திற்குப் பிைகு, பாதுகாைைர்கள் இரண்டு வைவ்சைறு EPA பட்டிைல் N பதிவு 
வேய்ைப்பட்ட தைாரிப்புகலைப் பைன்படுத்தி நாள் முழுைதும் பைன்படுத்தப்படும் 
அலனத்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகலையும் இரவில் ஆைமாக சுத்தம் வேய்ைார்கள். 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட உடல் தூர வழிகோட்டுதல்கள் 
 

• முடிந்தைலர சிை மாணைர்கள் மற்றும் பணிைாைர்களுக்கு வைளிப்படுைலதக் 
கட்டுப்படுத்துைசத குறிக்சகாள். பணிைாைர்களும் மாணைர்களும் முடிந்தைலர உடல் 

இலடவைளிலை அதிகரிக்க தங்கைால் இைன்ைலதச் வேய்ை சைண்டும். 

• வதாடக்கநிலை மாணைர்கள் ைகுப்பலைக்குள் கூட்டுக் குழுக்கைாக இருப்பார்கள். இந்த 
முடிவுகள் கல்வி மற்றும் ேமூக சதலைகளின் சிைந்த நைனுக்காக எடுக்கப்படும். வைவ்சைறு 
கூட்டுக் குழுக்கலைச் சேர்ந்த மாணைர்கள் கற்ைல் சநாக்கங்களுக்காக ஒன்ைாக இருக்கும் 
நிகழ்வுகள் இருக்கும் மற்றும் எல்ைா சநரங்களிலும் உடல் தூரத்லத பராமரிக்க முடிைாமல் 

சபாகைாம். 

• ைகுப்பலைகளில் சமலேகள் மற்றும் சமலேகள் உடல் தூரத்லத அதிகப்படுத்த 
இலடவைளியில் லைக்கப்படும். அத்திைாைசிைமற்ை தைபாடங்கள் மற்றும் பீன்சபக்குகள் 
சபான்ை மற்ை வமன்லமைான சமற்பரப்புகள் சுகாதார சநாக்கங்களுக்காக அகற்ைப்படும். 

• வைளிப்பாட்லடக் கட்டுப்படுத்தவும், உள்ளூர் சுகாதாரத் துலைகளுடன் இலணந்து 

(சதலைப்பட்டால்) வதாடர்புக் கண்டறியும் சநாக்கங்களுக்காகவும் ைகுப்பலைகளிலும் 
சபருந்திலும் ைகுப்பலை இருக்லக விைக்கப்படங்கள் சதலைப்படும். 



• ஹால்சை அல்ைது வபாதுைான பகுதிகளில் மாணைர்கள் ஒன்று கூடுைலதத் தடுக்கும் 
ைலகயில், கட்டிடங்கள் வதாடங்கும் சநரத்திற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு மட்டுசம 
திைக்கப்படும், சமலும் மாணைர்கள் சதலைக்சகற்ப தனித்தனி இடங்களில் 

கண்காணிக்கப்படுைலத உறுதிவேய்யும். ைைக்கமான பள்ளி சநரத்திற்கு வைளிசை 
கட்டிடங்களுக்குள் நுலைைதற்கான சிைப்பு ஏற்பாடுகள் (பயிற்சி அல்ைது கூடுதல்/இலண-
பாடத்திட்ட வேைல்பாடுகள் சபான்ைலை) ஊழிைர்கைால் ஏற்பாடு வேய்ைப்பட்டு, அதன்படி 
சமற்பார்லை வேய்ைப்படும். 

• சிற்றுண்டிச்ோலைகளில் மதிை உணவு ைைங்கப்படும் மற்றும் வநருங்கிை வதாடர்லபத் 

தவிர்ப்பதற்காக மாணைர்கள் முடிந்தைலர சிைந்த இலடவைளியில் இருப்பார்கள். சிை 
பள்ளிகள் ைகுப்பலையில் காலை உணலைத் வதாடரத் சதர்ந்வதடுத்துள்ைன, மற்ைலை 
ஒவ்வைாரு தைமும் அதன் குறிப்பிட்ட சதலைகளுக்கு எது மிகவும் வேைல்பாட்டுக்குரிைது 
என்பலதத் தீர்மானிக்கும் சபாது உணவு விடுதிக்குத் திரும்பும். உடல் ரீதிைான இலடவைளி 
ோத்திைமில்லை என்ைால், மாணைர்கள் காலை உணவு மற்றும்/அல்ைது மதிை உணவுக்காக 
கூட்டுக் குழுக்களில் அமரைாம். 

 
புதுப்பிக்கப்பட்ட திரரயிடல் வழிகோட்டுதல்கள் 

 

• குைந்லதகள் பள்ளிக்கு ைருைதற்கு முன்பு வபற்சைார்கள் குைந்லதகலை வீட்டில் சோதலன 
வேய்ை சைண்டும். அறிகுறிகள் உள்ை மாணைர்கள் (கீசை புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டிைலைப் 
பார்க்கவும்) வீட்டிசைசை இருக்க சைண்டும் மற்றும் வபற்சைார்கள் தங்கள் சுகாதார 
ைைங்குநர்கலை அணுக சைண்டும். 

• பள்ளி பணிைாைர்கள் வீட்டிசைசை சுை பரிசோதலன வேய்து வகாள்ை சைண்டும் (கீசை 
புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டிைலைப் பார்க்கவும்) அைர்கள் சநாய்ைாய்ப்பட்டிருந்தால் 
வீட்டிசைசை இருக்க சைண்டும். 

• மாணைர்கள் பள்ளி மற்றும்/அல்ைது ைகுப்பலைக்குள் நுலையும் சபாது சநாயின் 
அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகளுக்காக பார்லைக்கு பரிசோதிக்கப்படைாம். 

• புதுப்பிக்கப்பட்ட ஸ்கிரீனிங் அறிகுறிகள் மற்றும் வைளிப்பாடு ேரிபார்ப்பு பட்டிைல்: 
o காய்ச்ேல் அல்ைது குளிர் 
o இருமல் 
o தலைைலி 
o தலே ைலிகள் 
o குமட்டல், ைாந்தி, அல்ைது ையிற்றுப்சபாக்கு 
o சுலை அல்ைது ைாேலனயின் புதிை இைப்பு 
o புதிை மூக்கு ஒழுகுதல் அல்ைது வநரிேல் 
o மூச்சுத் திணைல் அல்ைது சுைாசிப்பதில் சிரமம் 
o வதாண்லட ைலி 

 

புதுப்பிக்கப்பட்ட மோஸ்கிங் பரிந்துரரகள் 
 

• சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்ட கட்டிடங்களில் மாணைர்கள் மற்றும் பணிைாைர்கள் தானாக 
முன்ைந்து முகமூடிகலை அணிைைாம், ஆனால் சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்ட கட்டிடங்களில் 
முகமூடிகலை அணிைது கட்டாைமாக இருக்காது. 

• இதுசபான்ை ேமைங்களில் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப முகமூடி அணிைதற்கு மாணைர்கள் 

ஊக்குவிக்கப்படுகிைார்கள்: 
o ைகுப்பில் அமரும் ைலர கட்டிடத்திற்குள் நுலைைது 



o கூட்டுக் குழுக்கள் கைந்திருக்கும் சபாது உடல் தூரத்லத பராமரிக்க முடிைாது 
o ைகுப்புகளுக்கு இலடயில் மாறும்சபாது, அசத சபால் கட்டிடத்திலிருந்து 
வைளிசைறும் சபாது நாள் முடிைலடயும் 

o உடல் விைகல் ேைாைாக இருக்கும் மற்ை காைகட்டங்கள் 

• மாணைர்கள் மற்றும்/அல்ைது ேக ஊழிைர்களுடன் வநருங்கிை வதாடர்பில் இருக்கும் 
சநரங்களில், சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப முகமூடி அணியுமாறு பணிைாைர்கள் 
ஊக்குவிக்கப்படுகிைார்கள். 

• CDC உத்தரவின் அடிப்பலடயில், தடுப்பூசி நிலைலைப் வபாருட்படுத்தாமல் அலனத்து 
மாணைர்களும் ஊழிைர்களும் அலனத்து பள்ளி சபாக்குைரத்திலும் முகமூடிகள் 
அணிைார்கள். 

• வநருங்கிை வதாடர்பில் அலடைாைம் காணப்பட்ட மற்றும் தனிலமப்படுத்த 
அறிவுறுத்தப்பட்ட மாணைர்கள் மற்றும் பணிைாைர்கள், சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்ட 
கட்டிடத்தில் முகமூடி அணிந்திருந்தால் மற்றும் சகாவிட் வதாடர்பான அறிகுறிகள் எதுவும் 

காட்டப்படாவிட்டால், உடனடிைாக பள்ளிக்கு திரும்பைாம் மற்றும்/அல்ைது திரும்பைாம். 
10 நாட்களுக்குப் பிைகு (அல்ைது எதிர்மலைைான சோதலன ைைங்கப்பட்டால் 5), அந்த நபர் 
சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்டத்தின் கட்டிடங்களில் முகமூடி அணிை சைண்டிை 
அைசிைமில்லை. 

 

 
 
 

ஜமம்படுத்தப்பட்ட கோற்ஜ ோட்டம் 
 

• ைானிலை அனுமதியின்படி சபருந்துகள் ைழிைாக ஒரு வதாடர்ச்சிைான காற்று ஓட்டத்லத 
உருைாக்க, ஒரு பின்புை ஜன்னல், ஒரு கூலர ஹட்ச் மற்றும் ஓட்டுநரின் ஜன்னல் 

திைந்திருப்பலத ஓட்டுநர்கள் உறுதி வேய்ைார்கள். 

• மாைட்டம் முழுைதும், சமம்படுத்தப்பட்ட காற்றின் தரத்திற்காக, MERV-மதிப்பிடப்பட்ட 
மிக உைர்ந்த காற்று ைடிப்பான்கலைத் வதாடர்ந்து பைன்படுத்துசைாம். 

• ஒவ்வைாரு கட்டிடத்திலும் உள்ை உட்புை காற்றின் தரத்லத மதிப்பிடுைதன் மூைம் காற்றின் 
தரத்லத சமம்படுத்துைதற்கான சமைதிக விோரலண நலடவபறுகிைது. மதிப்பீடு 
கட்டிடங்களில் காற்றின் தரத்லத சமம்படுத்துைதற்கான விருப்பங்கலை எலடசபாட 
அனுமதிக்கும். 

 

கட்டிடங்களுக்கோன போர்ரவயோளர் அணுகல் புதுப்பிக்கப்பட்டது 
 

• பார்லைைாைர்கள் பிரதான நுலைைாயில் ைழிைாக நுலைை சைண்டும் மற்றும் மாைட்ட 
கட்டிடங்களில் விருந்தினர்கலை திலரயிடுைதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் சஜாப்ளின் 

பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு வநறிமுலைகளுக்கு இணங்க சைண்டும். ைைக்கமான பள்ளி 
நாட்களில் நடக்கும் வபரிை பள்ளி நிகழ்வுகளில் கைந்து வகாள்ை விரும்பும் வபற்சைாருக்கு 

முன் பதிவு இலணப்பு முன்கூட்டிசை அனுப்பப்படும். 

• வபரிை பள்ளி நிகழ்வுகளுக்கு (அதாைது ைகுப்பு பார்ட்டிகள்) பள்ளி ைைங்கிை இலணப்பில் 
முன் பதிவு வேய்ைாத பார்லைைாைர்கள் தங்கள் புலகப்பட ஐடிலைக் வகாண்டு ைர 
சைண்டும் மற்றும் நிகழ்விற்கு நுலைைதற்கு முன் திலரயிடப்படும் ைலர காத்திருக்க 

சைண்டும். 

• இந்தக் கட்டுப்பாடுகள் பள்ளி நாட்களில் வபாருந்தும், ஆனால் மாலை சநரச் 
வேைல்பாடுகளுக்குச் ேற்று மாறுபடைாம், அலை கைந்துவகாள்ை விருப்பமானலை. 



 

புதுப்பிக்கப்பட்ட பள்ளிச் பெயல்போடுகள் வழிகோட்டுதல்கள் 
 

• அவேம்பிளிகள், சபரணிகள், நடனங்கள், ஆரம்ப விடுமுலை விருந்துகள் சபான்ை பள்ளிக் 

கூட்டங்கள், முடிந்தைலர உடல் இலடவைளி மற்றும் கூட்டாளிகளுடன் நடத்தப்படைாம். 

• கல்விைாைர்கள் ஒரு மாணைரின் கல்வியின் தன்னார்ைமற்ை கூறுகைாகக் 
கருதப்படுகிைார்கள், அசத ேமைம் இலண பாடத்திட்ட வேைல்பாடுகளில் பங்சகற்பது 
தன்னார்ைமானது. இந்த அணுகுமுலை கூடுதல்/இலண பாடத்திட்ட ைழிகாட்டுதலுக்கான 
எங்கள் திட்டமிடல் மற்றும் தைாரிப்லப இைக்கும். 

• சஜாப்ளின் பள்ளிகள் மிசோரி மாநிை உைர்நிலைப் பள்ளி வேைல்பாடுகள் ேங்கத்லத 
நம்பியிருக்கும் 
(MSHSAA) கூடுதல்/இலண பாடத்திட்ட நடைடிக்லககள் மற்றும் சபாட்டிகள் வதாடர்பான 
ைழிகாட்டுதல். 
 

இரடவிடோத இரடபவளிகளின் ஜபோது கற் ல் 
 

• சகாவிட்-19 இன் சபாது, இருக்லகயில் ைருலகயின் வதாடர்ச்சிைான சிக்கலை சஜாப்ளின் 
பள்ளிகள் புரிந்து வகாள்கின்ைன. எனசை, தனிப்பட்ட முலையில் அறிவுறுத்தலைத் 
சதர்ந்வதடுக்கும் குடும்பங்களுக்கு, சகாவிட்-19 வதாடர்பான இலடவிடாத சநரங்களின் 
சபாது, உங்கள் குைந்லதக்கான கற்ைல் சூைலைத் தூண்டுைதற்கு மாைட்டம் தைாராக 

உள்ைது. 

• சஜாப்ளின் பள்ளிகள் மாணைர்களின் கல்வித் சதலைகலைப் பூர்த்தி வேய்ை பை அடுக்கு 
ஆதரவு அலமப்புகலைப் பைன்படுத்தும். 

• பள்ளி ஆசைாேகர்கள், ேமூகப் பணிைாைர்கள், தகுதிைாய்ந்த மனநை சுகாதார ைைங்குநர்கள், 
பள்ளி உைவிைைாைர்கள், வேவிலிைர்கள், ஆசிரிைர்கள் மற்றும் நிர்ைாகிகள் ஊழிைர்கள், 

வபற்சைார்கள் மற்றும் மாணைர்களுக்கு மனநைப் பிரச்ேலனகள், ேமூக மற்றும் உணர்ச்சித் 
திைன் மற்றும் வநகிழ்ச்சிக்கான அறிகுறிகலைப் பற்றி கற்பிப்பதன் மூைம் சநர்மலைைான 
மன ஆசராக்கிைத்லத சமம்படுத்துைார்கள். . 

• மாைட்டம் ஒரு சநர்மலைைான, பாதுகாப்பான பள்ளி சூைலை உறுதி வேய்யும் மற்றும் 
சநர்மலைைான நடத்லதகள் மற்றும் முடிவைடுப்பலத கற்பித்து ைலுப்படுத்தும். சிக்கலைத் 
தீர்க்கும் குழுக்கள் சபாராடும் மாணைர்கலை முன்கூட்டிசை அலடைாைம் காண 

பைன்படுத்தப்படும், எனசை ஒரு தலையீட்டுத் திட்டத்லத உருைாக்கி வேைல்படுத்த 
முடியும். மாணைர்களின் ேமூக-உணர்ச்சித் சதலைகலை எவ்ைாறு நிைர்த்தி வேய்ைது 
என்பலத ஊழிைர்களுக்குக் கற்பிக்க நடத்லதக் குழுக்கள் ைைங்கப்படும். மனநைம் 
வதாடர்பான சதலைகலை நிைர்த்தி வேய்ைதற்கான கூடுதல் ேமூக ஆதாரங்கலை ஊழிைர்கள் 
மற்றும் மாணைர்கள் அணுகைாம். 

• மாற்றுத்திைனாளி குைந்லதகளுக்கு வபாருத்தமான தங்குமிடங்கள் IEP மற்றும் 504 

திட்டங்கள் மூைம் ைைங்கப்படும். IEP படிைம் G குறுக்கீடுகளுக்கான திட்டமாக 
வேைல்படும். நீண்ட காை மூடல்களுக்கு, IEP இல் சகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ை சிைப்பு 
ைழிமுலைகலை ைைங்க வமய்நிகர் கற்ைல் பைன்படுத்தப்படும். 

• 2021-2022 பள்ளி ஆண்டு ைலர தலடைற்ை சகாலடக்காை விருப்பத்திற்கான யுஎஸ்டிஏவின் 
கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைபடி, மாணைர்களுக்கான கிராப் அண்ட் சகா, டிலரவ்-த்ரூ மீல்ஸ் 

மூைம் மாணைர்களுக்கான சநரிலடைான அறிவுறுத்தல்கலை, எந்த தடங்கலின் சபாதும், 

மாணைர்களின் ஊட்டச்ேத்து சதலைகலை சஜாப்ளின் பள்ளிகள் வதாடர்ந்து ைைங்கும். . 



• பள்ளிகள் மற்றும் மாைட்டங்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் மாைட்ட மூடல்கள் அைசிைம் என 
தீர்மானிக்கப்படும் சபாது, வதாலைதூர அறிவுறுத்தல்கலை (36 மணிசநரம் ைலர) ைைங்க 
மாற்று ைழிமுலைகலை (AMI) பைன்படுத்த முடியும். இது சகாவிட் வதாடர்பான 

தனிப்பட்ட மாணைர்களின் சதலைகளுக்கு கூடுதைாக இருக்கும். 
 

பதோடர்பு கண்கோணிப்பு என் ோல் என்ன 
 

• வதாற்று சநாய் பரவுைலதத் தடுக்க சுகாதாரத் துலைகைால் வதாடர்புத் தடமறிதல் 

பைன்படுத்தப்படுகிைது. 

• வபாதுைாக, வதாடர்புத் தடமறிதல் என்பது வதாற்று சநாய் (ைைக்குகள்) மற்றும் அைர்கள் 
வதாடர்பு வகாண்ட (வதாடர்புகள்) நபர்கலை அலடைாைம் கண்டு, சநாய் பரைலைத் தடுக்க 
அைர்களுடன் பணிைாற்றுைலத உள்ைடக்குகிைது. 

• சகாவிட்-19 சநாைால் பாதிக்கப்பட்டைர்கலை தனிலமப்படுத்தவும் அைர்கைது 

வதாடர்புகலை வீட்டிசைசை தனிலமப்படுத்தவும் கூறுைதும் இதில் அடங்கும். 

• வதாடர்புத் தடமறிதல் ஒரு முக்கிை சநாய்க் கட்டுப்பாட்டுச் வேைைாகும். வதாற்று சநாய் 
பரவுைலத வமதுைாக்க அல்ைது நிறுத்த பை தோப்தங்கைாக இது பைன்படுத்தப்படுகிைது. 

• CDC ைழிகாட்டுதலுக்கு பள்ளி அலமப்பில் உள்ை வதாடர்புகள், இரு தரப்பினரும் ேரிைாக 
முகமூடி அணிந்திருக்கும் சபாது தனிலமப்படுத்த சைண்டிை அைசிைமில்லை. கூடுதைாக, 
முழுலமைாக தடுப்பூசி சபாடப்பட்ட நபர்கள் தனிலமப்படுத்தப்பட சைண்டிைதில்லை. 

• ஆதாரம்: சநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு லமைங்கள் (CDC) 
 

கூட்டுச் வேைல்பாட்டின் மூைம், ஒரு மாணைர் அல்ைது பணிைாைர் சகாவிட்-19 க்கு சநர்மலை 
சோதலன வேய்யும் சபாது சதலைைான தகைல்கலை ைைங்க, உள்ளூர் சுகாதாரத் துலைகளுடன் 
இலணந்து பணிைாற்ை சஜாப்ளின் பள்ளிகள் தைாராக உள்ைன. 

• வநருங்கிை வதாடர்பு: பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு 48 மணிசநரம் அல்ைது இரண்டு நாட்களுக்கு 

முன்பு வதாடங்கி 15 திரைான நிமிடங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட நபரின் ஆறு அடிக்குள் இருந்த 
ஒருைர், பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு அறிகுறிகள் அல்ைது சநர்மலை சோதலன. 

• வநருங்கிை வதாடர்பில் அலடைாைம் காணப்பட்ட மற்றும் தனிலமப்படுத்த 
அறிவுறுத்தப்பட்ட மாணைர்கள் மற்றும் பணிைாைர்கள், சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்ட 
கட்டிடத்தில் முகமூடி அணிந்திருந்தால் மற்றும் சகாவிட் வதாடர்பான அறிகுறிகள் எதுவும் 

காட்டப்படாவிட்டால், உடனடிைாக பள்ளிக்கு திரும்பைாம் மற்றும்/அல்ைது திரும்பைாம். 
10 நாட்களுக்குப் பிைகு (அல்ைது எதிர்மலைைான சோதலன ைைங்கப்பட்டால் 5), அந்த நபர் 
சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்டத்தின் கட்டிடங்களில் முகமூடி அணிை சைண்டிை 
அைசிைமில்லை. 

• பள்ளி அலமப்லபத் தவிர, உள்ளூர் சுகாதாரத் துலை பரிந்துலரத்தபடி வநருங்கிை 

வதாடர்புகள் தனிலமப்படுத்தப்பட சைண்டும். 

• இருக்லக ஏற்பாடுகளின் அடிப்பலடயில் வநருங்கிை வதாடர்புகலை அலடைாைம் காண 
அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரிைர்கள் உள்ளூர் சுகாதாரத் துலைகளுடன் வநருக்கமாக 

பணிைாற்றுைார்கள். 
 

ஜகோவிட்-19 பதோற்றுகள் 
 

• பள்ளியில் இருக்கும்சபாது சகாவிட்-19 அறிகுறிகலை வைளிப்படுத்தும் மாணைர்கள் 

அல்ைது பணிைாைர்கள், அைர்கள் வீட்டிற்குச் வேல்லும் ைலர மற்ைைர்களுடனான 



வதாடர்லபக் குலைப்பதற்காக பள்ளிக் கட்டிடத்தில் உள்ை ஒரு குறிப்பிட்ட 
சநாய்ைாய்ப்பட்ட பகுதிக்கு மாற்ைப்படுைார்கள். 

• ஒரு மாணைர் அல்ைது பணிைாைர் சகாவிட்-19க்கு சநர்மலை சோதலன வேய்ததாக 

சஜாப்ளின் பள்ளிகள் அதிகாரப்பூர்ை அறிவிப்லபப் வபற்ைால், வநருங்கிை வதாடர்புகள் 
விலரவில் அலடைாைம் காணப்படும். தங்கள் குைந்லத வநருங்கிை வதாடர்பில் இருந்தால் 
வபற்சைாருக்குத் வதரிவிக்கப்படும். 

• வநருங்கிை வதாடர்பில் அலடைாைம் காணப்பட்ட மற்றும் தனிலமப்படுத்த 
அறிவுறுத்தப்பட்ட மாணைர்கள் மற்றும் பணிைாைர்கள், சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்ட 
கட்டிடத்தில் முகமூடி அணிந்திருந்தால் மற்றும் சகாவிட் வதாடர்பான அறிகுறிகள் எதுவும் 
காட்டப்படாவிட்டால், உடனடிைாக பள்ளிக்கு திரும்பைாம் மற்றும்/அல்ைது திரும்பைாம். 
10 நாட்களுக்குப் பிைகு (அல்ைது எதிர்மலைைான சோதலன ைைங்கப்பட்டால் 5), அந்த நபர் 
சஜாப்ளின் பள்ளி மாைட்டத்தின் கட்டிடங்களில் முகமூடி அணிை சைண்டிை 
அைசிைமில்லை. 

• சஜாப்ளின் பள்ளிகள் அறிகுறி ஊழிைர்களுக்கு BinaxNow சகாவிட்-19 பரிசோதலனலை 

வதாடர்ந்து ைைங்கும். 

• வதாடர்ந்து பாதுகாப்பான வேைல்பாடுகலை உறுதி வேய்ைதற்கும், மாணைர்கள் மற்றும் 
பணிைாைர்களின் ஆசராக்கிைம் மற்றும் பாதுகாப்லபப் சபணுைதற்கும் தடுப்பூசி 
சபாடுமாறு பணிைாைர்கலை சஜாப்ளின் பள்ளிகள் ஊக்குவிக்கின்ைன. 

• அலனத்து தனிநபர்களும் சுகாதாரத் துலையின் ைழிகாட்டுதலைப் பின்பற்ைவும், சகாவிட்-

19ஐத் தணிக்க முழுலமைாக ஒத்துலைக்கவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிைார்கள். 
 
 

 
 


