Nepali

BPS कोरोनाभाइरस २०१९ (COVID-19) मापन र प्रोटोकोल
निम्ि परिवर्तिहरू COVID-19 बििामीसँग सम्िन्धिर् हाम्रो र्यािी ि योजिाको लागग महत्त्वपूर्त क्षेत्रहरू छि ्। पहहलो
िक्षा शाधर् िहिे ि सामाधय ज्ञाि आवश्यक हुधछ।

स्थानीय र राज्य स्वास््य अधिकारीहरु
 हामी सिै स्थािीय ि िाज्य स्वास््य अगिकािीहरुको साथै NYS शशक्षा ववभागसँग निकटर्ा पुवक
त कायत गरििहे का
छौँ।

आपतकालीन सुरक्षा योजना
 सिै स्कूल प्रशासकहरुलाई वावषतक रुपमा एक अद्यावगिक डिस्रीक्ट ि स्कूल आपर्कालीि प्रनर्क्रिया योजिामा
प्रशशक्षक्षर् गरिएका छि ्। प्रशासकहरूले यी योजिाहरू सम्िधिी सिै कमतचािीहरूका लागग र्ाशलम हिएका छि ्।

 डिस्रीक्टले प्रत्येक कक्षा कोठामा स्कूल सम्िधिी आपर्काशलि प्रनर्क्रिया कागजार्हरू (िार्ो फोल्िि) प्रयोगका
लागग सिै आपर्काशलि परिन्स्थनर्हरूमा, स्वास््य सम्िधिी आपर्काशलि सहहर् िाख्न आवश्यक छ।

अनुपस्स्थतत / बीमारी ररपोर्टिं ग प्रोटोकल
 हाम्रो स्कूल िसतहरूले िे ख्न सक्िे कुिै पनि फ्लू जस्र्ो केसको र्ाशलका, लक्षर् िे कित गित, घि जाि वा
गचक्रकत्सकलाई भेट्ि शसफारिस गिे, ि HIPPA ि FERPA कािूिहरूको आिािमा फलो-अप गिेछि।
 बििामी मानिसहरूलाई घिमै िहिको लागग प्रोत्साहहर् गरिधछ।
• ईिी काउधटी स्वास््य ववभागले निम्ि शसफारिश गित छ: व्यन्क्र् जो लक्षर्हरू अिुभव गिै छि ् ि गचधर्ाको

क्षेत्रहरुमा यात्रा गिे का हुि सक्छि ्, वा यी क्षेत्रहरुमा यात्रा गिे का कसैसँग सम्पकतमा आएका व्यन्क्र्ले उपचाि गिाउिु
अति उिीहरूको स्वास््य सेवा प्रिायकलाई व्यन्क्र्गर् रुपमा सम्पकत गिप
ुत छत ।

सफाई र सेतनटाइस्जङ्ग प्रोटोकल
• सिै कक्षा कोठा ि सामाधय क्षेत्रमा वाल ह्याधि सेनिटाइजि डिस्पेधसिहरू पूर्त िाखििेछ।

• ४८ घण्टा कीटार्ु मािे क्षमर्ाको साथ ब्रि स्पेक्रम कीटार्ि
ु ाशक भण्िाि गरिएको छ, ि स्कूलहरू हप्र्ामा िई
ु
पटक गहि रुपमा सफा हुिेछि ्।

 .५% पेिोक्साइि समािाि यक्
ु र् सेनिटाइन्जिंग वाइपहरू शशक्षक ि कक्षाकोठाहरूमा ि टाढाका कायातलयहरूको लागग
भण्िाि गरिएको छ।

 सिै िाथरूममा र्ार्ो पािी ि सािुिको पयातप्र् आपूनर्त हुिेछ।
• हामीले स्कूल िषतमा पयातप्र् आपूनर्तको व्यवस्था गिे का छौँ।

Nepali
खाद्य सेवा प्रोटोकल

• स्कूल स्र्ि ि कशमसिीमा िाद्य सेवा सुिक्षा ि सिसफाई प्रववगिहरू सिैभधिा किा र्हहरूमा लागू गित जािी
िहिेछ।

• बििामी महसुस गिे िाद्य सेवा कमतचािीहरुले काममा रिपोटत /जािकािी गित आवश्यक छै ि।

स्कूल यातायात प्रोटोकल

 First Student Inc. ि NFTA िव
ु ैले नर्िीहरूको िसमा सामाधय छोईएको सर्हहरूमा कीटार्ुहरूको प्रसाि धयूिीकिर्
गित सिसफाइ प्रोटोकल अपग्रेि गिे को छ।

स्कूल खारे ज र बन्द प्रोटोकल
 िाज्य शशक्षा ववभाग ि ईिी काउधटी स्वास््य ववभागसँग अगग्रम सच
ू िाको साथ स्कूल ििातस्र् वा िधि उपयक्
ु र्
हुधछ क्रक हुँिैि भधिे नििे शि सहहर् शमलेि कायत गिेछौँ।

 ई-लनििंग ि टे क होम-सामग्री सहहर् स्कूलहरू िधि हुिे सम्भाविा भयो भिे हाम्रो सूचिा प्रववगि टोलीले हाम्रो
पाठ्यिम ि नििे शि टोलीसँग शमलेि शैक्षक्षक सिंसाििहरू प्रिाि गित िेिै योजिाहरू ििाउिै छि ्।

तनजी र कायय सम्बस्न्ित यात्रा प्रोटोकल
• कमतचािीले ववद्याथी ि परिवािको यात्रा सम्िधिी कुिै पनि ि सिै अिुिोिहरू ि जािकािी िुझाउिेछि ् (क्रफल्ि
हरपिे खि न्स्प्रिंग ब्रेक राभल, सम्मेलिहरुसम्म)।

• सुपिइधटे धिेधटले अप-टु-ि-शमिेट स्वास््य आगिकारिक हिशानििे शहरूको आिािमा स्कूल ि डिस्रीक्ट राभल िद्ि
गिे वा स्थगगर् गिे निर्तय गिेछि ्।

 आवश्यकर्ा ि / वा यात्राको सिु क्षा ि / वा सम्भाववर् (१४--हिि) क्वारििहटि फकतिे िममा जाँच्ि ि नििातिर्
गित सूचिाहरू स्वास््य अगिकािीहरूसँग साझेिािी गरििेछ।

संचार प्रोटोकल
• हामी परिवाि, कमतचािी ि समुिायका लागग डिस्रीक्ट वेिसाइट, िोिोकल, ईमेल, फ्लायसत, ि टे क्ट्स जस्र्ा िेिै
र्रिकाहरू प्रयोग गिी साप्र्ाहहक अपिेटहरू प्रिाि गिेछौँ।

 हामी स्वास््य पेशेवि ि सम्िन्धिर् एजेधसीहरूिाट प्राप्र् हुिे समसामनयक जािकािी ि शसफारिसहरू व्यापक
रूपमा साझा गिेछौँ।
 ववद्याथी समथति सेवाहरूिाट भविका वप्रन्धसपलहरूमा नियशमर् अपिेटहरू हुिेछि ्।

