COVID-19: શાળાઓ અને બાળ સંભાળ કેન્દ્રો ફરીથી ખોલવા
ઓન્ટારિયોની શાળાઓને સુિક્ષિત િીતે ફિીથી
ખોલવામાાં દિે કનો રિતસાંબધ
ાં છે . તેથી જ
ઓન્ટારિયો સિકાિે આપણા બાળકોને
સુિક્ષિત િાખવા માટે એક વ્યાપક યોજના

બનાવવા માટે ડૉક્ટિો, આિોગ્ય અધધકાિીઓ,
શાળા માંડળો અને ધશિકો સાથે કામ કર્ુું છે .
ધવદ્યાથીઓ અને શાળાઓના કમમચાિીઓની

લેશે, જેમ કે વધાિાનુ ાં સફાઇકામ, બાળકો અને
સ્ટાફના સભ્યોની તપાસ (સ્રીધનિંગ), સાંપકમ
ટ્રેધસિંગ થઇ શકે તે માટે િાજિીનો િે કોડમ િાખવો
અને જો કોઇ બાળક કે કમમચાિી માાંદો પડે તો
સલામતીના ધનયમો (પ્રોટોકૉલ્સ) બનાવવા.
સ્કૂલ પિેલાાં અને પછીના કાયમરમોને COVID-

સુખાકાિી સુધનધિત કિવામાાં મદદ મેળવવા

19 ફાટી નીકળતાાં પિેલાાં નક્કી કિાયેલા

સફાઇકામ, શાળાઓમાાં વધુ ધશિકો, સાંિિકો

મિત્તમ જૂથ આકાિ જરૂરિયાતો સાથે સાંચાલન

માટેની સિકાિની યોજનામાાં ઉન્નત

અને નસો મ ૂકવા, ચિેિો ઢાાંકવો, િાથ ધોવા,
શાિીરિક અંતિ તથા અન્ય પગલાાંનો
સમાવેશ થાય છે .

નવી પસંદગી: ઇન-ક્લાસ (વગગમાં)
અથવા દૂ રસ્થ શશક્ષણ
આ યોજનાના ભાગરૂપે, ઇન-ક્લાસ (વગમમાાં)
અથવા દૂ િસ્થ ધશિણનાધવકલ્પો પ્રાથધમક અને
માધ્યધમક ધશિણના બાંને ધવદ્યાથીઓ માટે
શાળાકીય વર્મ 2020-2021માાં ઉપલબ્ધ િિેશે.
કુ ટુાંબો પોતાના માટે શ્રેષ્ઠ ધવકલ્પ પસાંદ કિી
શકે છે .

બાળ સંભાળ કેન્દ્રો
સપ્ટેમ્બિ 1, 2020 થી, બાળ સાંભાળ કેન્રોને
પ ૂિે પ ૂિી િમતા સાથે ખુલવાની પિવાનગી
મળશે જો તેઓ વધાિાના સલામતીરૂપ પગલાાં

કમમચાિી-અને-બાળકનો િે ધશયો (પ્રમાણ) અને
કિવાની માંજૂિી આપવામાાં આવશે.

Ontario.ca/ReopeningChildCare પિ વધુ
જાણો

પ્રાથશમક શાળાઓ: હકિંડરગાટગ નથી
ધોરણ 8 સુધી

રકિંડિગાટમ નથી ધોિણ 8 સુધીના પ્રાથધમક
ધશિણના ધવદ્યાથીઓ દિ અઠવારડયે પાાંચ

રદવસ માટે શાળામાાં િાજિ િિી શકશે, જેમાાં
રિસેસ (ધવશ્રાન્ન્તનો સમય) અને બપોિના
ભોજનના વખત સરિત આખો રદવસ એક

જૂથમાાં જ િિેવાનુ ાં િશે. વગમ જૂથો આખો રદવસ
એક સાથે િિેશે.

માધ્યશમક શાળાઓ: ધોરણ 9-12
માધ્યધમક શાળાઓ સપ્ટેમ્બિમાાં પિાં પિાગત
અથવા અનુકૂળ બનાવાયેલા વ્યન્ક્તગત

ધશિણ અને સ ૂચનાની જોગવાઇ સાથે ખ ૂલશે,

વધુ માહિતી માટે Ontario.ca/ReopeningSchoolsની મુલાકાત લો

જેનો આધાિ શાળા માંડળના પદનામ પિ િશે

ખોલવાની પિવાનગી મળશે. આ શાળા

(વધુ મારિતી માટે

માંડળોનુ ાં પદનામ અમુક પરિબળો પિ આધાિ

Ontario.ca/DesignatedSchoolsની ક્ષલિંક

િાખતુ ાં િોય છે જેમાાં શાળા માંડળનો આકાિ,

નાખો).

માંડળની માધ્યધમક શાળાઓની સાંખ્યા અને

ધોિણ 9-12ના મોટાભાગના માધ્યધમક
ધશિણના ધવદ્યાથીઓ અનુકૂળ

બનાવાયેલામૉડલ પિ શાળામાાં પાછા ફિશે.
ધવદ્યાથીઓમાાં ધવદ્યાથી-થી-ધવદ્યાથી સાંપકોની
સાંખ્યાને મયામરદત કિવા, શક્ય તેટલુાં એક
ધવદ્યાથીઓના જૂથ પિ ભાિ મ ૂકવા માટે િક્ષચત
સમયપત્રક િશે.
શનયુક્ત શાળા મંડળો
ધનર્ુક્ત શાળા માંડળોમાાંની માધ્યધમક

આકાિ, માધ્યધમક ધોિણોના જૂથોના આકાિ,
અને શુાં માંડળ મિદઅંશે શિેિી છે કે કેમ વગેિે
બાબતો ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવે છે .

રક્ષણની વ્ય ૂિરચનાઓ
સપ્ટેમ્બિમાાં શાળાઓમાાં પાછા ફિવુાં સલામત
બને એ ખાતિી મેળવવા માટે, નીચે જણાવેલ
િિણની વ્ર્ ૂિિચનાઓ અમલી બની િિી છે :
•

શાળાઓ એક અનુકૂળ બનાવાયે લામૉડલ

શાળામાાં િાજિ થતા પિેલાાં જાતે સ્વ-

પિ ખ ૂલશે, જેમાાં આશિે 15 ધવદ્યાથીઓના
વગમ જૂથો એકાાંતિ સમયખાંડોમાાં િાજિી

તપાસ કિવાની છે
•

આપશે જેમાાં ઓછામાાં ઓછા 50% ધશિણ

અંતિ, િૉલવેનો એક જ બાજુ થી

િશે.

ઉપયોગ, પ્રવેશ પ્રણાલીઓ સાથે મેળ
પાડવો અને િમતના મેદાનના

અનુકૂળ બનાવાયેલા મૉડલમાાં માધ્યધમક
રદવસોમાાં અભ્યાસરમ-સાંબધાં ધત સ્વતાંત્ર કામ

ઉપયોગને સુદૃઢ કિશે
•

તબીબી) કે કપડાાંના માસ્ક પિેિવાના

શાળામાાં દિિોજ રદવસના એક ચોક્કસ ભાગમાાં

િિેશે. ધોિણ 3 સુધીના ધવદ્યાથીઓએ

તેમના ધશિકો અને સિપાઠીઓ સાથે ધનયધમત

ચિેિો ઢાાંકવા (ફેસકવરિિંગ)ની જરૂિ

ઓનલાઇન ધશિણમાાં ભાગ લેશે.

અશનયુક્ત શાળા માંડળોમાાંની માધ્યધમક
શાળાઓને દિ અઠવારડયે પાાંચ રદવસ માટે

ધોિણ 4 થી 12ના ધવદ્યાથીઓએ
શાળાની અંદિ નોન-મેરડકલ (ક્ષબન-

આપવામાાં આવશે અને, શક્ય િશે ત્યાિે , તેઓ

અશનયુક્ત શાળા મંડળો

સ્કૂલની અંદિના પોસ્ટિો અને સાંકેતો
સ્વ-તપાસ, િાથની સ્વચ્છતા, શાિીરિક

પ્રદાનના રદવસોમાાં વ્યન્ક્તગત િાજિી સામેલ

શાળાઓના ધવદ્યાથીઓને દૂ િ ધશિણના

દિે ક કમમચાિી અને ધવદ્યાથીએ દિિોજ

નથી, પણ તેમને આ માટે પ્રોત્સાિન
આપવામાાં આવશે.
•

વ્યન્ક્તગત િિણાત્મક ઉપકિણો બધાાં
ધશિકો અને કમમચાિીઓને પ ૂિા

વધુ માહિતી માટે Ontario.ca/ReopeningSchoolsની મુલાકાત લો

પાડવામાાં આવશે, અને શાળામાાં
કાયમિત બધાાં કમમચાિીઓ માસ્ક પિેિે
તેવી અપેિા િાખવામાાં આવશે.
શાળાઓ અને માંડળોને 500 નવી જાિેિ
આિોગ્ય નસોનો ટેકો પણ પ ૂિો પાડવામાાં
આવશે જેઓ પિીિણને ટેકો આપશે અને
સ્થાધનક આિોગ્ય પ્રોટોકૉલને અમલમાાં
મ ૂકવામાાં અને બાળકો તથા કમમચાિીઓને
સલામત િાખવામાાં મદદ કિશે.
ઓન્ટારિયો સિકાિ ધવદ્યાથીઓ અને
કમમચાિીઓને સલામત િાખવા માટે વધાિાના
પગલાાં પણ લઇ િિી છે અને આ માટે માંડળોને
ઉપલબ્ધ જાિેિ સ્થળો સુધી પ્રવેશિક, વધુ

ધશિકો િાખવા, કે સમય પત્રક ધવનાના બધાાં
ધશિકોને પ ૂણમ કિાએ ગોઠવવા માટે સિમ
બનાવ્યા છે . આ પગલાાં શાળા માંડળોને નાના
આકાિના વગો પ ૂિા પાડવામાાં, વગોમાાં

શાિીરિક અંતિ િાખવામાાં, અને સ્થાધનક
જરૂરિયાતો પ્રમાણે મેળ પાડવામાાં માંડળોને

COVID-19ના લક્ષણો પર દે ખરે ખ અને
ઉપાય
કોઇ પણ ધવદ્યાથી કે કમમચાિી જેનામાાં શાળામાાં
િોવા દિમ્યાન COVID-19ના લિણો દે ખાય
તેને તિત જ અન્યોથી અલગ કિી દે વો

જોઇએ,શક્ય િોય તો એક જુ દા રૂમમાાં ત્યાાં સુધી
િાખવો જોઇએ, જયાાં સુધી તે ઘિે જવાની
િાલતમાાં ન આવી જાય. અલગ કિાયેલ

ધવદ્યાથીનુ ાં ધનિીિણ શાળાની િાબેતા મુજબની
નીધત પ્રમાણે થવુાં જોઇએ, જેમાાં શાિીરિક અંતિ
જળવાય અને આિોગ્ય માગમદશમનને અનુરૂપ
PPE (વ્યન્ક્તગત િિણાત્મક ઉપકિણો) પ ૂરુાં
પાડવામાાં આવે. લિણો ધિાવતા કોઇ પણ
ધવદ્યાથી કે કમમચાિીએ જાિેિ વાિનવ્યવિાિનો
ઉપયોગ કિવો જોઇએ નિીં.
જેનો પણ ટેસ્ટ પોક્ષિરટવ આવ્યો િોય એણે 14
રદવસ માટે જાતે એકાાંતવાસ લઇ લેવો અને

જાિેિ આિોગ્ય એકમ સ્વસ્થ જાિેિ ન કિે ત્યાાં
સુધી તે શાળામાાં આવી શકે નિીં.

સિમ બનાવશે.

જો તમે માતા/ધપતા, વાલી કે શાળાના કમમચાિી

સિકાિ શાળાઓમાાં િવા ઉજાસ, વાર્ુની

19.ontario.ca/self-assessment પિ એક

ગુણવત્તા અને HVAC (Heating Ventilation
and Air Conditioning - િીરટિંગ વેન્ન્ટલેશન
ઍન્ડ એયિ કન્ન્ડશધનિંગ) પ્રણાલીની

અસિકાિકતા સુધાિવા માટે ભાંડોળ પણ આપી
િિી છે .

છો અને તમાિામાાં લિણો જણાય, તો covidઓનલાઇન સ્વ-મ ૂલ્યાાંકન પ ૂરુાં કિો જેથી એ
સમજી શકો કે શુાં પગલાાં લેવાના છે .

COVID-19 કેસોની જાણ કરવી
શાળાની અંદિ COVID-19નો કોઇ શાંકાસ્પદ
કે ખાતિીવાળો કેસ િોય તો શાળાઓએ
સ્થાધનક જાિેિ આિોગ્ય એકમને તિત જાણ

વધુ માહિતી માટે Ontario.ca/ReopeningSchoolsની મુલાકાત લો

કિવી. ધપ્રન્ન્સપલએ સમધપિત જાિેિ આિોગ્ય
સાંપકમ અને નજીકના COVID-19 મ ૂલ્યાાંકન
સ્થળોની યાદી જાળવવી જરૂિી છે .
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