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 پس منظر

۔   ہیں
اسکول ایےس طلباء ےک لیں محفوظ، معاون سیکھنے کا ماحول   اسکول برادری ےک بنیادی ڈھانچے کا الزیم جز ہوتے

 اور  
ی
 نتائج ےک لیں طرز زندگ

 ےک بہتے
ی
، اور یہ زندگ  ہیں

 نشوونما میں مدد کرتے
تے اور جذباتے  ہیں جو معاشر

فراہم کرتے
۔ذہنے صحت گ    ہیں

اسکول   خدمات تک اسکول ےک کھانے ےک پروگراموں جییس اہم خدمات تک رساتی فراہم کرتے
 ہیں ان میں افراد ےک لیں روزگار ےک مواقع شامل ہیں اور والدین، شپرستوں اور دیکھ  

جو فوائد برادری کو پیش کرتے
۔   ہیں

بت کیا ہے کہ اسکولوں ےک ماحول میں بیماری گ  متعدد مطالعات نے ثا  بھال کرتے والوں کو کام کرتے ےک قابل بنانے
 عالقے گ منتقیل گ سطحوں ےس کم یا  

ً
، جب متعدد تدارگ حکمت عملیوں پر عمل ہو رہا ہِو، عموما حیں منتقیل گ شر

۔   ہیں
 ان ےک برابر ہوتے

12-K  دیکھ بھال اور تعلیم ےک پروگراموں میں 
کا سائنس    CDCپر    گ منتقیل  CoV-SARS-2اسکولوں اور ابتداتی

پر شواہد اور اسکولوں اور ابتداتی دیکھ بھال اور تعلییم پروگراموں میں    COVID-19بریف بچوں اور نوعمروں میں 
۔  ، اس کا خالصہ پیش کرتا ہے یہ رہنماتی متعدد تدارگ حکمت   اس گ منتقیل ےک تدارک ےک بارے میں کیا معلوم ہے

 ماحول واےل اسکول روبرو محفوظ سیکھنے اور دیکھ بھال کو فروغ  عملیوں گ نشاندیہ کرتے ہے جنہیں غتں امرییک
۔  ےک لیں ایک پرت دار انداز میں الگو کر سکیے ہیں

مقایم صحت عامہ ےک اہلکاروں ےک تعاون ےس، اسکول انتظامیہ  دینے
،    ےک خالف پرتوں وایل تدارگ حکمت عمیل کا اطالق کرتے وقت متعدد عوامل پر غور کرنا  COVID-19کو  چاہنں

 گ مقایم کمیوننی میں منتقیل۔   COVID-19بشمول 

 پرتوں وایل تدارگ حکمت عملیاں

۔ ے میں ےس ایک زمرے میں کیا جا سکتا ہے ہر ایک   اسکولوں میں تدارگ حکمت عملیوں کا اہتمام نیچے بیان کردہ تیں
ےک پھیالؤ ےک مجمویع خطرے کو   COVID-19زمرے ےس تدارگ حکمت عملیوں کو، طلبہ اور اسکول ےک عمےل ےک لیں 

۔ ، ایک دوشے ےک اوپر تہہ بہ تہہ ہونا چاہنں  ےک لیں
 کم کرتے

 ےک لیں انفرادی طرِزعمل  ذاتی حکمت عملیاں:  •
 خود کو اور اپنے آس پاس ےک لوگوں کو محفوظ رکھنے

 لوگوں کو محفوظ رکھنے وایل کاروائیاں اور پالیسیاں   حکمت عملیاں: انتظایم •
 حکمت عملیاں:  •

ی
 ےک لیں قائم کردہ طبیع ڈھانچے  ماحولیات

 لوگوں کو خطرات ےس دور رکھنے
، اسکول زیادہ ےس زیادہ حکمت عملیوں کا استعمال کر   اگرچہ کچھ تجاویز تمام ماحول میں ممکن نہیں ہو سکتیں

۔  ےک لیں منصوبہ بندی اور   سکیے ہیں
اسکول ےک عمےل اور کمیوننی ےک ارکان کو کیس بیھ تدارگ اقدام کو کامیاب بنانے

۔ منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی ےک عمل میں مقایم آبادیوں کو شامل کر ےک   نفاذ ےک عمل میں شامل ہونا چاہنں
۔ مندرجہ ذیل تجاویز کو مقایم تناظر گ مناسبت ےس اپنایا جا سکت  ا ہے

 ذاتے تدارگ حکمت عملیاں

ذیل گ ذاتے حکمت عملیاں وہ طرز عمل ہیں جن کا استعمال اسکول کا عملہ اور طلباء خود کو اور اپنے آس پاس ےک  
۔   لوگوں گ حفاظت ےک لیں کر سکیے ہیں
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 ٹیکہ کاری 

، انہیں خود کو   COVID-19تمام اساتذہ، عملہ اور طلباء جو   ےک اہل ہیں
ےس متاثر ہوتے اور    COVID-19ےک ٹیےک لگواتے

۔ ، ٹیےک لگوا لینا چاہنی  ےک لیں
ٹیکہ کاری سب ےس زیادہ اہم تدارگ   شدید بیمار پڑتے اور بیماری گ منتقیل کو کم کرتے

ےک لیں اسکول ےک رہنما   حکمت عملیوں میں ےس ایک ہے اور اس پر عمل درآمد اساتذہ، اسکول ےک عمےل اور طلباء
۔   خطوط پر کیا جانا چاہنں

 ماسک اور سائنس یک طہارت

میتی کا جسماتے فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہ ہو اور خاص طور پر جب افراد ناقص   1جب  ماسک پہنی   •
(۔   مستقل اور صحیح ماسک کا استعمال، پہنیے  ہواداری وایل جگہ ےک اندر ہوں )جیےس ُپرہجوم کالس روم میں

۔  ے ان ےک آس پاس ےک لوگوں گ حفاظت کرتا ہے سال ےس کم عمر ےک بچے یا کوتی بیھ ایسا شخص    2 والوں نتں
جےس سانس لینے میں دشواری ہو، جو نے ہوش، معذور ہو، یا بصورت دیگر وہ مدد ےک بغتں ماسک ہٹانے ےس  

۔   قارص ہو تو اےس ماسک نہیں پہننا چاہنں
 ۔ کھانسیوں اور چھینکوں کو ڈھانپی  کیس ٹشو کا استعمال کرتی ہوتے    جب ماسک نہ پہنے ہوں تو کہنے یا  •

 یا تو صابن اور پاتے ےس یا پھر %
ً
۔  60ٹشو کو تلف کر دیں اور ہاتھوں کو فورا  الکحل واےل محلول ےس صاف کر لیں

 چاہنں کہ وہ اپنے آنکھوں، ناک یا منہ یا ماسک  
ت اس بات گ یاددہاتے کراتی جاتے ۔ طلباء کو بکتر  کو نہ چھوئیں

۔  • اگر کوتی طالب علم یا   بیمار ہوتے پر یا کیس بیمار شخص ےک ساتھ قرینی رابطہ ےک بعد گھر پر یہ رہی 
۔ اگر  کا شبہ یا تصدیق ہوگنی ہو، تو طلباء اور    COVID-19عملہ کا رکن بیمار ہے تو اےس اسکول نہیں آنا چاہنں

گھر میں اس وقت تک خود کو الگ تھلگ رکھنا چاہنں جب تک کہ عالمات پہیل بار ظاہر ہوتے ےک بعد  عمےل کو  
 وایل ادویات ےک استعمال ےک بغتں آخری بخار ےک بعد کم از کم    دن نہ 5ےس کم از کم 

، )بخار کو کم کرتے گزر جائیں
ی آتی ہو(۔   24 بیماری گ شدت ےک لحاظ ےس الگ تھلگ رکھنے گ مدت   گھنیی گزر چےک ہوں اور عالمات میں بہتے
۔ دنوں تک بڑھایا جا سکتا ہے یا اس وقت تک کہ الگ تھلگ رکھنے کا قویم 20-10کو    معیار پورا نہ ہوجانی

 ےک لیں کمیوننی ےک اقدامات 
 دوری میں اضافہ کرتے

 جسماتے

 کا فاصلہ برقرار رکھی    -1کم از کم ایک ساتھ نہ رہنے واےل لوگوں ےک درمیان  جس حد تک ممکن ہو، •
 ۔ میٹر

o  میتی   1پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں ےک طلباء کو چاہنں کہ کالس روم میں ایک دوشے ےس کم از کم
۔   دور رہیں

o  سیکنڈری اسکولوں ےک طلباء کو کمروں میں کم از کم ،  منتقیل واےل عالقوں میں
میتی    2کمیوننی میں کافے

۔   کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہنں
، جب بیھ ممکن ہو، بچوں ےک درمیان فاصلہ  اسکول جانے ہوتی یا اسکول ےس لوٹ  • نے وقت ذرائع آمد و رفت میں

(۔   رکھیں )مثال ےک طور پر، ایک قطار میں ایک بچے کو یہ بٹھائیں

کہ استعمال وایل جگہوں پر )جیےس بریک گزارتے واےل   عمےل اور دورسوں ےک درمیان فاصلہ برقرار رکھی   • مشتے
( اور اسکول جانے اور اسکول ےس لوٹنے وقت ذرائع آمد و  کمرے، داخیل اور خارجے دروازوں پر،   بیت الخال میں

( ذرائع آمد و رفت  ذاتے یا شکاریرفت میں )جیےس   تاکہ خطرے کو کم کیا جا سےک۔  میں

 ماحولیاتے تدارک گ حکمت عملیاں 

 ہیں جن ےس اسکول کا عملہ 
ےک پھیالؤ ےک تدارک ےک لیں طبیع    COVID-19درج ذیل ماحولیاتے حکمت عملیاں وہ طریقے

۔   ماحول میں تبدییل ال سکتا ہے

 ہواداری 

، جس ےس بیماری پھیلنے ےک  گ   ہواداری تخفیفے حکمت عملیاں ہوا میں وائرس ےک ذرات گ تعداد کو کم کر سکنے ہیں
۔  ہیں

:  امکانات کم ہو جانے  بنا سکیے ہیں
 دنے گیی ہیں جن ےس آپ اپنے اسکول میں ہواداری کو بہتے

 نیچے ایےس طریقے
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 اصےل کو فروغ مےل اور ہواداری میں اضافہ ہو۔ تاکہ جسماتے ف کالس باہر کھےل می  لگائی   اگر ممکن ہو سےک تو  •
)جب ایسا کرنا محفوظ   کھڑکیوں یا دروازوں کو کھول دیں باہری ہوا یک آمد و رفت می  اضافہ کرتے ےک لی    •

 ہو(۔ 
یا اور جم خانوں کو استعمال کریں۔  عارضے کالس رومز  •  ےک لیی دیگر بڑی جگہوں جیےس کیفیٹتں
ین گ تعداد کم کریں۔ جن عالقوں میں اضافے ہواداری ق •  ابل عمل نہ ہو وہاں حارصے

 

، اور تنفیس طہارت ےک لی  اشارے   جسماتے دوری، ہاتھوں یک صفاتے

 ےک لیں ماحولیاتے اشارے استعمال کر  
 دنے گیی ہیں جن ےس آپ تدارگ حکمت عملیوں کو فروغ دینے

نیچے کچھ طریقے
 :  سکیے ہیں

۔ 1کم از کم   نسیٹوں یا ڈیسکوں ےک درمیاجب قابل عمل ہو،   •  کا فاصلہ رکھیں
فاصلہ رکھنے میں رہنماتی   میتی
 ےک لیں ٹیپ یا چاک جیےس طبیع اشارے فراہم کریں۔ 

 فراہم کرتے
وں کا رخ ایک یہ سمت می  کریں۔ تمام  • ے ۔  ڈیسکوں اور مٹ  ے ےک رصف ایک جانب بٹھائیں  طلباء کو متں
 ےک لیں سائن  •

 بورڈ آویزاں کریں۔ ممکنہ حد تک جسماتے دوری گ ترغیب دینے
 گ جگہ پر والدین ےک لیں مناسب جسماتے فاصلہ گ نشاندیہ کرتے ےک   •

/اسکول ےس ےل کر جانے اسکول چھوڑتے آنے
ے پر پینٹ، چاک یا ٹیپ یا عالمات آویزاں کرنا( شامل کریں۔  برصی اشارےلیں    )زمیں

 ےک لیں  •
طلباء اور ان ےک اہل خانہ   عالمات آویزاں کریں۔عمےل اور طلباء کو ماسک پہنیے گ یاددہاتے کرواتے

 ےک بارے میں معلومات فراہم کریں۔   ماسک پہنیے اور اتارتے ےک مناسب طریقے  کو
کھانسیوں اور چھینکوں کو کیےس   میں عمےل اور طلباء ےک لیں اس بات گ ہدایت ہو کہ عالمات آویزاں کریں جن  •

۔   ڈھانپا جانی

ت ہاتھوں گ صفاتی گ ترغیب دینے واےل برصی اشاروں وایل عالم • ، خاص طور پر بکتر ،   اہم اوقات ات لگائیں میں
 ےک لیں ہدایات فراہم کریں۔   ہاتھوں گ موزوں صفاتی اور 

، ہاتھوں گ صفاتی ےک اسٹیشن داخیل    ہاتھوں یک صفاتے یک سہولیات تک وسیع رساتے  •  ےک لیں
کو یقینے بنانے

ے ےک  یتے ۔  5راستوں، باہر نکلیے ےک دروازوں، کالس رومز ےک اندر، اور بیت الخالء/لیتی  ےک اندر رکھیں
 میتی

o   تمام اساتذہ، عملہ اور طلباء کو ترغیب دیں کہ بیت الخالء استعمال کرتے ےک بعد اپنے ہاتھوں کو صابن
۔ 20 ےس کم از کم اور پاتے  بیت الخالء میں اییس عالمات آویزاں کریں جن میں انہیں   سیکنڈ تک دھوئیں

 ہاتھوں کو دھوتے گ یاددہاتے کرواتی گنی ہو۔ 

 انتظایم تدارگ حکمت عملیاں

 ہیں جن ےس اسکول کا عملہ 
ےک پھیالؤ ےک تدارک ےک لیں    COVID-19مندرجہ ذیل انتظایم حکمت عملیاں وہ طریقے

۔ ے  اسکول گ پالیسیوں اور کاموں گ اصالح کر سکتا ہے اسکول گ مستعدی اور منصوبہ   ےک  CDCاسکول ےک منتظمیں
  COVID-19کا جائزہ ےل سکیے ہیں اور اےس مکمل کر سکیے ہیں تاکہ طلباء اور عملہ اور اسکول کمیوننی کو  بندی ٹول 

 میں مدد مل سےک۔ 
 ےک پھیالؤ کو کم کرتے

 نشاندیہ کریں رابےط ےک ایک نامزد شخص یک 

• COVID-19  جیےس کہ اسکول نرس، کو    عمےل ےک رکن  ، ےس متعلق تشویشات کا جواب دینے ےک لی  ذمہ دار
اسکول ےک تمام عملہ اور اہل خانہ کو معلوم ہونا چاہنں کہ یہ شخص کون ہے اور اس ےس کیےس   نامزد کریں۔

۔   رابطہ کیا جانی
گ تربیت دیں اور یہ    رابےط کا شاغ لگانے واےل پروٹوکولز  افراد کو رابےط ےک لیں نامزد فرد اور/یا دوشے عملہ ےک  •

ورت ےک مطابق کل وقنے رابےط کا شاغ لگانے گ شگرمیاں انجام دینے ےک اہل ہ  وں۔ یقینے بنائیں کہ وہ رصے
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 روبرو باہیم میل جول کو محدود کرنا

 مختلف گروپس ےک طلبا اور اساتذہ ےک درمیان اختالط کو محدود کریں۔  •
ہر دن طلباء کا ایک یہ گروپ )معیار یک بنا پر منتخب  اس بات کو یقینے بنائیں کہ ممکنہ حد تک  •

، کالسیں تبدیل نہ ہوں( اور دوشی کالسوں، عمےل اور   گروہ/گروپس(
ً
ایک یہ عمےل/استاد ےک ساتھ رہے )مثال

، وقفوں اور کھانوں کو مختلف اوقات پر ےط کریں(۔ 
ً
 اساتذہ ےک ساتھ باہیم میل جول کو محدود کر دیں )مثال

 توں کو محدود کریں۔ غتں نصاتے شگرمیوں، تعلییم دوروں اور گروہوں ےک درمیان مقابلوں اور مالقا  •
 والوں اور رضاکاروں ےک اسکول میں داخےل پر پابندی عائد کریں۔  •

وری مالقات کرتے  والدین، غتں رصے
 اسکول ےک نظام االوقات میں ترمیم کریں:  •

o  اور کالس ےک وقفوں میں تبدییل کریں۔  آمد اور چھنر ےک اوقات 
o  کچھ کو دوپہر کالسوں میں حارصے ہوتے ےک  نظام االوقات میں توسیع کریں: کچھ طلباء کو صبح ، میں

 لیں ترتیب دیں۔ 
o   بدھ، جمعہ( میں کالسوں ، ، پتں

ً
اسکول ےک ہفیے میں توسیع کریں: کچھ طلبا کو مخصوص دنوں )مثال

، منگل، جمعرات، ہفتہ( میں کالسوں میں حارصے  
ً
 ےک لیں اور دیگر کو بافے دنوں )مثال

میں حارصے ہوتے
 ےک لیں ترتیب دی 

 ں۔ ہوتے
/ وہاں ےس روانہ   • والدین، طلباء اور عمےل کو تعلیم دیں اور اس بات پر ان گ حوصلہ افزاتی کریں کہ وہ اسکول آنے

/باہیم میل جول ےس گریز کریں۔   ہوتے وقت اور کالس ےک وقفوں ےک دوران اکٹھا ہوتے
 

 احتیایط تدابٹ  کو فروغ دینے ےک لی  اسکول یک پالیسیاں 

۔   عمےل اور طلباء ےس تقاضہ کریں تمام اگر ممکن ہو تو  •  کہ وہ اسکول ےک گراؤنڈز پر رہنے ہوتی ماسک پہنیں

 ےک لیں آنے اور اسکول ےس ےل کر جانے ےک دوران چہرے پر ماسک   •
اہل خانہ کو ترغیب دیں کہ وہ اسکول چھوڑتے

۔   پہنیں

۔ ہو سکتا ہے کہ نو عمر طلباء پورا دن ماسک پہنیے گ وجہ نہ سمجھ سکیں یا اس   • ان   پر عمل نہ کر سکیں
 ، ، راہداری یک منتقلیوں، بیت الخالء اور دیگر عوایم   حاالت میں /اسکول ےس لینے آنے اسکول چھوڑ کر جانے

اور کیس ایےس دیگر وقت ےک دوران جب جسماتے فاصلہ رکھنا مشکل ہو سکتا ہو تو ماسک کو   جگہوں پر جانے 
 ترجیح دیں۔ 

ا فراہم کرنا، ماسک   ۔ فراہم کریں طلباء ےک لی  ماسک اگر ممکن ہو، تو  • ی  ےک لیں طلباء کو کت 
اس میں ماسک بنانے

کو اسکول گ وردی کا ُجزو بنانا، یا مقایم کاروباروں/بال منافع کام کرتے وایل تنظیموں ےک ساتھ مل کر طلباء ےک  
 ےک لیں کام کریں۔ 

 لیں ماسک بنانے اور فروخت کرتے

 نکلیے وقت ہاتھوں گ صفاتی کو الزیم بنا دیں۔ اسکول میں داخل ہوتے اور وہاں ےس  •
۔  • ، شیڈول بنائیں  بچوں ےک لیں

، خاص طور پر چھوتی ت ہاتھوں گ طہارت ےک لیں
 بکتر

، وہ خاندان ےک    COVID-19اگر طلباء اور عملہ گ  •  ہیں
گ جانچ مثبت آتے ہے یا ان میں اس گ عالمات نظر آتے

 ہیں تو ان ےک گھر پر   کیس بیمار شخص گ نگہداشت کر رہے ہیں یا 
وہ کیس بیمار شخص ےک قرینے رابےط میں آنی

 ےک لیں پالیسیاں تیار کریں۔ 
 یہ رہنے

ی اور بیماری یک چھنر یک مناسب پالیسیاں • کیس بیمار شخص ےک قرینے  تیار کریں تاکہ بیمار ہوتے پر یا   حاضے
ی" ےک انعام    گھر پر یہ رہنے ےک بعد، طلباء اور عمےل گ   رابےط میں آنے  گ حوصلہ افزاتی گ جا سےک۔ "مکمل حارصے

 نے کریں۔ ےک استعمال گ حوصلہ شک 
عملہ اجرتوں ےس محروم نہیں ہو    الگ تھلگ رہنے یا قرنطینہ میں رہنے گ وجہ ےساس بات کو یقینے بنائیں کہ  •

 گا۔
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رتے واےل طلباء الگ تھلگ رہنے ےک دوران یا گھر پر قرنطینہ  اس بات کو یقینے بنائیں کہ اسکول میں کھانے حاصل ک •
 میں بیھ اسکول ےک کھانے کا تعاون حاصل کریں۔ 

جب اسکول میں کیس طالب علم یا عمےل ےک رکن میں متعدی   اییس صورتحال ےک لیں ایک منصوبہ تیار رکھیں  •
 جییس ہوں۔  COVID-19مرض گ اییس نشاتے یا عالمات ظاہر ہوں جو 

، محفوظ اور رازداری ےک ساتھ الگ تھلگ رہنے گ جگہ   • اس بات کو یقینے بنائیں کہ ان طلباء/عمےل ےک لیں عارضے
گ عالمات ظاہر ہو جائیں تاوقت یہ کہ وہ    COVID-19میں موجود ہو جو دن ےک دوران بیمار پڑ جائیں یا جن 

۔    گھر جا سکیں
 

 اسکول یک اپنے اسکریننگ ٹیسٹنگ

ےس متاثرہ، عالمات واےل یا بغتں عالمات   COVID-19اسکریننگ ٹیسٹنگ تدارک گ ایک اہم پرت فراہم کرتے ہے جو 
۔ ے نہیں لگاتی گنی ہے اور طلباء، اساتذہ اور عمےل کا   ےک افراد گ شناخت کرتے ہے جن لوگوں کو مکمل طور پر ویکسیں

ت ےس ٹیسٹ کیا جانا چاہنں تاکہ مزید  ے شدہ لوگ  گ منتقیل کو روکا جا سےک۔  COVID-19کتر   مکمل طور پر ویکسیں
، انھیں  COVID-19جو کیس مشتبہ یا تصدیق شدہ   ہیں

  5آخری قرینے رابےط ےک کم از کم ےک ساتھ قرینے رابےط میں آنی
دن تک احتیایط   10پورے دن تک اچیھ طرح ےس فٹ ماسک پہنیں اور قرینے رابےط ےک   10اور  دن بعد ٹیسٹ کرائیں 

۔ تدابتں اختیار کریں۔ یا جب تک کہ   وہ منفے ٹیسٹ کا نتیجہ حاصل نہ کرلیں

، کافے زیادہ اور اعیٰل اسکریننگ ٹیسٹنگ خاص طور پر ان عالقوں میں قابل قدر ہے جن میں  وائرس گ منتقیل درمیاتے
، کم ٹیکہ کاری ہوتی ہو، اور ایےس اسکولوں میں جہاں تدارک گ دیگر حکمت عملیوں پر عمل درآمد نہیں  و سطح پر ہ

 کیا جا سکتا ہو۔ 

 ہاتھوں یک صفاتے 

۔  COVID-19صابن اور پاتے  ۔ہاتھ دھوئی  صابن اور پاتے ےس  •  ےک لیں صاف ترین   ےک خالف مؤثر ہیں
ہاتھ دھوتے

کا استعمال کیا جانا چاہنں اور سبیھ اقسام ےک صابن )بار   ( بہتے ماخذ ےسدستیاب پاتے )مثایل طور پر کیس 
۔   COVID-19صابن، مائع صابن اور پاؤڈر صابن(   میں مؤثر ہیں

 کو ہٹانے
•  ،  دستیاب نہیں ہے

الکحل پر مبنے ہینڈ   تو ہاتھوں کو ایک اگر ہاتھ دیکھنے میں گندے نہیں لگ رہے ہیں اور پاتے
۔ اےس صابن اور پاتے ےس ہاتھ دھوتے ےک  ےس ہاتھ صاف کریں الکوحل ےک مواد ےک ساتھ(  60)کم از کم % رب

۔   متبادل ےک طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے
% کلورین محلول  0.05 تو ابن اور پاتے یا الکحل پر مبنے ہینڈ رب دستیاب نہ ہوں یا ناقابل عمل ہوں، اگر ص •

۔  ےس ہاتھ دھونا ۔ بیھ ایک عارضے انتخاب ہو سکتا ہے زیادہ خارش ےک   .اس محلول کو روزانہ بنایا جانا چاہنں
 ےک لیں کلورین محلول استعمال نہیں کرنا چاہنں اور ہر کیس کو  

امکان گ وجہ ےس، چھوتی بچوں کو ہاتھ دھوتے
۔ اس محلول کو اپنے    آنکھوں اور منہ ےک قریب نہیں ےل جانا چاہنں

 

 :  اسکول درج ذیل اقدامات ےس ہاتھوں گ اچیھ طہارت میں معاونت کر سکیے ہیں

 سکھائی  اور اےس نافذ کریں۔ •
اس بات کو یقینے بنائیں کہ اسکولوں   طلباء اور عمےل کو باربار ہاتھوں یک صفاتے
، طلباء اور عملہ داخل ہوتے اور باہر  ، چھینکیے یا کھانسیے ےک بعد؛    میں نکلیے پر؛ وقفوں ےک بعد؛ ناک صاف کرتے

 میں ہاتھوں کو صاف کریں۔  اہم اوقاتکھانے ےس پہےل اور کھانے ےک بعد؛ باتھ روم جانے ےک بعد؛ اور دیگر 
 جانے وایل سطحوں )جیےس کھیل ےک میدانوں ےک سازوسامان، دروازے ےک   •

ے
ت ےس چھوت اسکول ےک اندر کٹر

۔  ۔صاف کریں ہینڈلز، سنک ہینڈلز( کو   کہ اشیاء کا استعمال محدود ہونا چاہنں
اگر   اگر ممکن ہو تو مشتے

، تو  کہ اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے استعمال ےس پہےل اور استعمال ےک بعد، طلباء کو اپنے ہاتھوں کو دھونا یا  مشتے
۔   ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہنں
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 اضافے مالحظات 

 اسکول ےک عمےل ےک لی  تعلیم و تربیت 

 م کریں: تمام عمےل، بشمول متبادل اساتذہ اور دیگر عارضے اہلکاروں کو تدرییس مواد اور ذیل ےک بارے میں تربیت فراہ

• 19-COVID  یہ کیےس پھیلتا ہے  اور  گ عالمات 
۔   اپنے حفاظت کام گ جگہ پر زد میں آنے ےک خطرات اور اساتذہ اور عملہ •  کیےس کر سکتا ہے
۔  •  عمر اور طنے حالت گ بنا پر مختلف آبادیوں ےک لیں خطرے گ سطحیں
 ہاتھ دھونا  اچیھ طرح •
 صفاتی اور جراثیم کیسر  •
 کھانسیے اور چھینکیے ےک آداب •
 اسکرین ٹیسٹنگ کا مجمویع جائزہ  •
• 2-CoV-SARS 2-ےک لیں ٹیسٹنگ گ حکمت عملیاں 
 پہننا اور ہٹانا، سماجے دوری ےک اقدامات(  ماسکانفیکشن پر قابو پاتے ےک دیگر معموالت )جیےس  •
جانی جو ممکنہ طور پر بیمار ہو، تو عمل    جب کوتی مالزم بیمار ہو جانی یا کیس ایےس شخص ےک رابےط میں آ  •

 کرتے ےک طریقہ ہاتی کار۔ 
o دوشے طلباء اور عمےل ےس الگ تھلگ ہو جانا چاہنں  عالمات واےل لوگوں کو فوری طور پر 
o  5اس وقت تک خود کو الگ تھلگ کرلیں جب تک کہ عالمات ےک پہیل بار ظاہر ہوتے کو کم از کم  

 وایل ادویات ےک استعمال ےک بغتں کم از کم  دن گزر چےک ہوں 
، )گزشتہ بخار ےک بعد ےس بخار کم کرتے

ی آتی ہو(۔   24 بیماری گ شدت ےک لحاظ ےس الگ تھلگ   گھنیی گزر چےک ہوں، اور عالمات میں بہتے
دنوں تک بڑھایا جا سکتا ہے یا جب تک کہ الگ تھلگ رکھنا بند کرتے ےک   20-10رہنے گ مدت کو 

وع ہوتے ےس ایک دن پہےل متعدی پن عروج پر پہنچ جاتا   ۔ یار پر پورا نہ اترے قویم مع  عالمت ےک شر
وع ہوتے ےک ایک ہفیے ےک اندر کم ہو جاتا ہے  ہوتے گ اوسط مدت اور   ، متعدی ہے اور عالمت شر

وع ہوتے ےک  ۔  8دن پہےل اور  3-2عالمت شر اومیکرون گ   دن ےک درمیان پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے
 دن(.   4-2انکیوبیشن گ مدت کم ہوتے ہے )

 

 چھوتر بچوں ےک لی  تدارک 

 : کھیل کود گ اییس شگرمیوں گ حوصلہ افزاتی کریں جو تدارگ حکمت عملیوں کو فروغ دینے ہیں 

 باہر کھےل میں جتنے زیادہ ممکن ہو کھیل کود اور جسماتے شگرمیوں کا انعقاد کریں۔  •
 بچوں گ نگراتے کریں تاکہ یہ یقینے بنایا جا سےک کہ بڑے گروپس میں اکٹھا نہ ہوں۔  •
 باری لینے وایل شگرمیوں جیےس ہاپسکاچ گ حوصلہ افزاتی کریں۔  •
ے میں تقسیم کر  •

، لیکن علیحدہ  عام عالقوں کو سیکشتے دیں تاکہ ایک وقت میں ایک ےس زائد بچے کھیل سکیں
 طور پر، مثال ےک طور پر ایک بڑا ریت کا ڈبہ۔ 

 کریں جن میں جسماتے طور پر چھونا شامل نہ ہوں۔  •
 اییس شگرمیوں گ حوصلہ افزاتی

۔  •  کو یقینے بنائیں
 کھیل کود ےک بعد ہاتھوں گ صفاتی

 حکمت عملیاں رابےط کا شاغ لگانے گ 

 ےک لیں عمےل اور طلباء میں اس ےک کیسے اور قرینے رابےط واےل لوگوں    COVID-19رابےط کا شاغ لگانا 
گ منتقیل کو کم کرتے

۔  اور انہیں الگ تھلگ کرتے گ ایک مؤثر حکمت عمیل ہے
ے جنہیں   گ نشاندیہ کرتے ایےس طلباء، عملہ اور مدرسیں

 ہے اور جو کیس 
ی
ے نہیں لگ ،    COVID-19ایےس فرد ےک قرینے رابےط میں رہے ہیں جس میں ویکسیں گ تشخیص ہوتی ہے

SARS-CoV-2 ۔  ہیں
، قواعد و ضوابط، رہنما   ےک انفیکشن ےک بہت بڑے خطرے میں ہوتے ے قابل اطالق قوانیں
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، بشمول ان ےک جو رازداری اور دیگر وسائل ےس متعلق ہیں تاکہ  وری ہے اسکولوں خطوط، پالیسیوں ےس واقف ہونا رصے
 میں مدد مل سےک ۔

قرنطینہ اور تنہاتی ےک ساتھ مل کر   میں کیس گ تحقیق او  مناسب طریقے ےس رابےط کا شاغ لگانے
۔   ےک لیں تدارک گ اہم پرتیں ہیں

 رابطہ کا شاغ لگانا، صفاتی ستھراتی اور جراثیم کیسر بیھ اسکولوں کو محفوظ رکھنے

:  ےس مراد ذیل کا رابےط کا رساغ لگانا   عمل ہے

 فرد ےک بارے میں رابطوں کو اطالع دینا )کوتی ایسا فرد جو  قرینے رابےطکیس  •
ےک    COVID-19 میں آنی ہوتی

گھنٹوں ےس زائد گ مدت میں مجمویع طور    24فٹ ےک اندر 6لیبارٹری ےس تصدیق شدہ یا مشتبہ مریض ےس 
ے افراد  15مثال ےک طور پر، کل  منٹ یا اس ےس زائد عرصہ رہا ہو(.  15پر  نٹ ےک  م 5منٹ ےک لیں تیں

 ایکسپوژرز، 
نی لوگوں کو  •

ٓ
ا  گ جانچ ےک لیں بھجوانا، اور   SARS-CoV-2رابطہ میں 

نی لوگوں کو خود کو قرنطینہ کرتے گ ترغیب دینا  •
ٓ
ا میں اور دوشے لوگوں  دن تک گھر  5)کم از کم  رابطہ میں 

ویں دن تک  10دن تک اچیھ طرح ےس فٹ ماسک پہنیں اور قرینے رابےط ےک  10ےس دور رہیں اور پورے 
 نہیں آتا( یا قرنطینہ ختم کرتے ےک قویم  

احتیایط تدابتں اختیار کریں یا جب تک کہ ان ےک ٹیسٹ کا نتیجہ منفے
 معیار پر پورا اترتے تک۔ 

 

: رابےط کا شاغ   لگانے گ حکمت عمیل کو محدود وسائل ےک موثر استعمال ےک لیں بہتے بنایا جا سکتا ہے

اس بات گ تصدیق کرتے کا عمل ہے کہ کیس ان ےک مثبت ٹیسٹ ےک نتائج ےس واقف ہے اور پھر قرینے  کیس یک تفتیش
ویو کرنا۔   ےک لیں کیس کا انتی

:   کیس رابطوں ےک نام اور مقام گ معلومات حاصل کرتے  گ تفتیش گ سفارش گ جاتے ہے

۔  •  لیبارٹری ےک ممکنہ اور تصدیق شدہ کیسے
(۔  • نی لوگ )جن ےک متاثر ہوتے کا سب ےس زیادہ امکان ہے

ٓ
ا  اعیل ترین منتقیل ےک خطرے ےس رابطہ میں 

ویو ےک  • اےل ان  دنوں ےک اندر سامیے آنے و   6قرینے رابطوں گ اطالع دینا اور قرنطینہ کرنا، کیس ےک تفتییسر انتی

رابطوں کو ترجیح دی جانی تاکہ وائرس ےک مزید پھیالؤ گ فوری تخفیف ےک امکانات کو زیادہ ےس زیادہ کیا جا  

 سےک۔

 

( میں  ماخذ یک تفتیش  عالمات ےک آغاز یا نمونہ جمع  )جےس پیچھے گ سمت میں رابےط کا شاغ لگانا بیھ کہا جاتا ہے
( لوگوں، مقامات اور واقعات یا    دیکھنا شامل ہوتا ہ  دن پیچھے   14کرتے گ تاری    خ ےس  )بغتں عالمات ےک کیسے ےک لیں

۔ COVID-19اجتماعات گ شناخت کرنا جو    میں مبتال شخص ےک انفیکشن کا ذریعہ ہو سکیے ہیں

 :  مزید برآں، ماخذ گ تفتیش ان ےک لیں مفید ہوتے ہے

وں  )دو یا زائد کیسے کا وباتی   • اضافے کیسے گ شناخت کرنا جن گ ہو سکتا ہے کہ تشخیص نہ ہوتی ہو، کلستی
 میں اضاف

۔ صورت میں منسلک ہونا( اور وبا پھوٹ پڑتے کا پتہ لگانے  ےک لیں
 ہ کرتے

جب معامالت نمایاں طور پر کم ہو جائیں اور توجہ بافے معامالت یا گروپ منتقیل ےک ذرائع گ نشاندیہ پر   •
 منتقل ہو۔ 

 دیگر مالحظات 

 چاہنں کہ وہ بچوں گ  •
متعدی بیماری بشمول  والدین یا دیکھ بھال کرتے والوں گ بھرپور حوصلہ افزاتی گ جاتے

19-COVID   ہر دن نگراتے کریں۔  گ نشانیوں ےک لیں 
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۔ •  ےک پروگراموں پر بھروسہ کر سکیے ہیں
 خوراکیں فراہم گ   طلباء اسکول ےک کھانے

اگر اسکول میں کھانے یا اضافے
 ہیں تو درج ذیل کا خیال  

: جاتے  رکھیں
o  ڈبہ بند کھانے اور اضافے غذا تقسیم کرنا۔ 
o  تو رصف ایک فرد یہ کھانا تقسیم کرے۔ ،  اگر گرم کھانا پیش کیا جاتا ہے
o   کھانا تقسیم کرتے والوں کو چہرے پر ماسک پہننا چاہنں اور دستانے پہنیے ےس پہےل اپنے ہاتھوں کو دھو

۔   لینا چاہنں
o   ،ےک لیں قطار بنانے وقت 

ے یہ کہ وہ ماسک  کھانے  فاصلہ برقرار رکھنے ہیں نتں
یقینے بنائیں کہ طلباء جسماتے

۔   پہنیے ہیں
o   یقینے بنائیں کہ طلباء کھانے ےس پہےل اپنے ہاتھوں کو دھوتے یا الکحل ےس بنے ہینڈ رب )ہاتھ میں رگڑتے وایل

۔   ہیں
( کا استعمال کرتے ے  چتں

o  کھانے کالس ، یا میں اکٹھا ہوتے گ بجانی  ٹتں
۔ کیقے  روم یا باہر کھےل میں کھائیں

 

داری ےس متعلق بیان:   دستٹی

اکت میں تیار کیں گیی ہیں اور خاص طور پر غتں امرییک ترتیبات میں حوالہ گائیڈ ےک طور پر  وں ےک ساتھ شر   تیار کردہ وسائل عالیم پارٹتے
۔ ے ےک لیں ہیں اور ان کا مقصد عالیم ادارہ صحت ) CDC ڈیزائن کیں گیی ہیں  World Healthےک رہنما خطوط امرییک سامعیں

Organization -WHO ۔  کو ختم کرنا نہیں ہے
، اور جانچ گ رہنماتی

ی
 ( یا کیس بیھ ملک ےک ذریےع جاری کردہ قرنطینہ، علیحدگ
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