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பெற்றோருக்ோன வழி்ோட்டி: 2021 இலையுதிர் 
்ோைததில் ெோடசோலைககு மீண்டும் திரும்புதல்

மாணவர்கள் மற்றும் ஊழியர்களை முடிந்தவளைப் 
பாது்காப்பா்க ளவத்திருப்ப்தற்கு, ஒனைாறியயாவின 
்தளைளம மருததுவ அ்தி்காரியின கூட்டு 
முயற்்ியில் பாது்காப்பு நடவடிகள்க்கள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. ்கல்வி ஆண்டுக்கான 
சு்கா்தாை மற்றும் பாது்காப்பு நடவடிகள்க்களுடன 
யநரில்-ச்னறு ்கற்றலுககுப் பாட்ாளை்கள் ்திறக்க 
அனும்திக்கப்படு்கினறன.

• பதோடக்ப் ெோடசோலை்ள் - பிள்ளை்கள் கூட்டா்க 
இருப்பார்கள், அ்தாவது அவர்கள் ஒயை குழுளவச் 
ய்ரந்த பிள்ளை்களுடனும் ஒரு ஆ்ிரியருடனும் 
இருப்பார்கள். உடற்்கல்வி அல்ைது பிசைஞ்சு 
யபானற ச்யற்பாடு்களும் மாணவர்களுககு 
வழங்கப்படு்கினறன.

• ்மல்்ிலைப் ெோடசோலை்ள் - மாணவர்கைின 
அட்டவளண யநரில்-ச்ல்லும் இைண்டு 
வகுப்பு்களுககு மட்டுப்படுத்தப்படுவள்தப் 
பாட்ாளைச் ்ளப்கள் உறு்தி ச்ய்யும். 
பாட்ாளை்களுககு வி்திவிைககு்கள் உள்ைன, அஙகு 
்தைங்களை ஒருங்கிளணப்ப்தன மூைம் அல்ைது 
பாட்ாளையின ஒட்டுசமாத்த அைவு ்ிறிய்தா்க 
இருந்தால், ச்தாடரபு்களை மட்டுப்படுத்தித ச்தாடரபுத 
்தடமறி்தளைச் ்மாைிக்கககூடிய்தா்க இருககும்.

குறிப்பு: மாணவர்கள் மற்றும் குடும்பங்களுககுத 
ச்தாளைநிளைக ்கற்றல் ஒரு ச்தரிவா்கத ச்தாடரநதும் 
இருககும்.

ெிள்லளை்லளைப் ெோடசோலையில் 
ெோது்ோப்ெோ் லவக் சிை 
்டவடிகல்்ள் இங்் உள்ளைன

• மோ்ோணம் முழுவதும் ்ோற்றோட்டததுக்ோன 
்மம்ெோடு்ள்:

்காற்யறாட்டம் மற்றும்/அல்ைது வடி்கட்டு்தல் 
ஆ்கியவற்ளற யமம்படுததுவ்தன மூைம் 
பாட்ாளை்கைில் ்காற்றின ்தைதள்தப் 
பாட்ாளைச் ்ளப்கள். ச்தாடரநது 
யமம்படுத்தி வரும். இ்தில் நண்ட யநைததுககு 
வடிப்பான்களைப் பயனபடுதது்தல் மற்றும் 
்தனித்த HEPA வடி்கட்டி அைகு்களைப் 
பயனபடுதது்தல் யபானற அளமப்பு்கள் அடஙகும்.

சு்கா்தாைம் மற்றும் பாது்காப்பில் யமை்தி்கமான 
நடவடிகள்கயா்க ஜூனியர மற்றும் ்னியர 
மழளையர பாட்ாளை வகுப்பளற்கைில் 

ஒரு ்தனி HEPA வடி்கட்டும் ்ா்தனதள்தப் 
பாட்ாளைச் ்ளப்கள் ளவககும்.

• பாட்ாளை்கைின மற்றும் அ்தி்கமா்கத-ச்தாடும் 
யமற்பைப்பு்கைின சுததி்ரிப்லெ ்மம்ெடுததுதல்.

• மு்க்வசம் ஒனறிலன அணிதல்:

1 மு்தல் 12 ம் வகுப்பு வளை உள்ை 
மாணவர்கள் பாட்ாளையிலும் பாட்ாளைப் 
யபாககுவைத்திலும் ்ரியா்கப் சபாருநதும் மு்கக 
்கவ்ங்களை அணிய யவண்டும்.

மழளையர பாட்ாளையில் மாணவர்கள் 
மு்கக்கவ்ம் அல்ைது மு்கத்திளை ஒனறிளன 
அணிய ஊககுவிக்கப்படு்கினறனர.

பாட்ாளை ஊழியர்கள் மற்றும் பாட்ாளைப் 
யபருநது ஓட்டுநர்கள் மருததுவ மு்கக 
்கவ்ங்களை அணிய யவண்டும்.

• மாணவர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஒவபவோரு 
்ோளும் COVID-19 அறிகுறி்ளுககுரிய 
ெரி்சோதலன பசயய ்வண்டும்.

• ெோடததிட்டததிறகு அப்ெோறெட்ட பசயறெோடு்ள் 
்ிை மாற்றங்களுடன அனும்திக்கப்படும்.

• இளடயவளையில், ப்கிைப்பட்ட இடங்கள் மற்றும் 
உட்புறங்கைில் சபாருத்தமான உடல் தூைதள்தக 
்களடப்பிடிதது. மோணவர்்ள் பெோருட்்லளைப் 
ெ்ிர்ந்து ப்ோள்ளைைோம்

• உ்தாைணமா்க வட்டு அளற்கள், நூை்கங்கள், 
ச்தாழில்நுட்ப ஆய்வ்கங்கள் மற்றும் 
்ிற்றுண்டிச்்ாளை்கள், உட்புறக கூடுள்க 
நடவடிகள்க்களைப் பினபற்றும்யபாது. இடங்ள் 
ெ்ிரப்ெடுவதறகு அனுமதிக்ப்ெடும், 

• ஒழுங்கா்கக ல் ்ழுவுதல் அல்ைது ஆல்்கஹால் 
்ாரந்த ள்க சுத்தி்கரிப்பாளனப் பயனபடுதது்தல்.

வழி்காட்டு்தல்்களை அறிவிப்ப்தற்கும் புதுப்பிப்ப்தற்கும் 
உரிய முக்கிய நடவடிகள்க்களை ம்திப்பிடுவ்தற்குச், 
சு்கா்தாைத ்தளைளம மருததுவ அ்தி்காரி மற்றும் 
உள்ளூரப் சபாது சு்கா்தாைப் பிரிவு்களுடன நாம் 
ச்தாடரநது பணியாற்றுயவாம். உள்ளூரப் சபாது 
சு்கா்தாைத ்தைவு்கைின அடிப்பளடயில் ்ிை சபாது 
சு்கா்தாைப் பிரிவு்களுககு யமை்தி்கமான சு்கா்தாை 
மற்றும் பாது்காப்பு நடவடிகள்க்கள் ய்தளவப்படைாம். 
முக்கியமான சபாது சு்கா்தாைம் மற்றும் ்தடுப்பூ்ி 
யபாடப்பட்ட வி்கி்தங்கள் யபானற சு்கா்தாைக 
குறிப்படு்கைின அடிப்பளடயில் இத்திட்டம் 
மாற்றப்படைாம் எனபள்தத ்தயவுச்ய்து நிளனவிற் 
ச்காள்்க.
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