تیاری GCS COVID ،
پروٹوکول اور طریقہ کار
*T
طلباء اور مالزمین کو صحت مند
اور محفوظ رکھنا
2

پیشکش ایجنڈا
مقصد :اس پیشکش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسکول اور
انتظامی مقامات کو عالمگیر وبا کے دوران صحت اور حفاظت
کے تحفظات میں مدد دینے کے لئے عام رہنمائی فراہم کرے.
یہ ضلع کے استعمال کے لئے ہے .نئی معلومات دستیاب ہو
جاتی ہے کے طور پر مواد تیار کرنے کے لئے جاری رہے
گا.

پیشکش ایجنڈا

آپ کی عمارت کی تیاری •
سٹاف & طالب علم حفظان صحت •
صفائی پروٹوکول •
ہیلتھ پروٹوکول •
حوالے •
بحث• Q&A-
•

آپ کی عمارت کی تیاری (ے)

آپ کی عمارت کی تیاری (ے)
اندراج کے مقامات اور عمارتوں سے باہر نکلیں کی شناخت
کریں.
کے طور پر "صرف doorwaysنامزد  ،جب ممکن ہو ،
اندراج" یا "صرف باہر نکلیں".
اس موقع کو کم کرنے کے لئے عام عالقوں کے لئے داخلہ
اور دروازے سے باہر نکلیں جو لوگ چہرے پر سامنا کرتے
ہیں.
تمام انٹری/موجود دروازوں پر اشارے پوسٹ کریں کہ کپڑے
کا چہرہ کورنگ عمارت میں داخل ہونے کے لئے پہنا جائے
اور کوئی زائرین بغیر کسی تقرری کی اجازت نہیں دی جائے.
اس طرح کے اشارے پوسٹ کریں جیسے آپ کے
اسٹاپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس عالمات ہیں) اہم Ws/
دروازے پر لوگوں کی درخواست کرتے ہیں جو کہ بخار
اور/یا کھانسی کے ساتھ روگسوچک کیا گیا ہے جو داخل نہ
ہو.
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ضروری طریقوں
کو کم کرنے کے
COVIDلئےنمائش 19

نمائش COVID-19ضروری طریقوں کو کم کرنے کے لئے
)Preparing Your Building(s) (continued
ایسے پوسٹر رکھیں جو کھانسی/چھینک کے آداب اور دستی حفظان صحت کو داخلی طور پر اور پورے عمارت (باتھ ،
کچن  ،وغیرہ) کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں.
آپ کی قیادت کے نگران کے ساتھ مل کر فرش اسٹیکرز اور سمتی اشارے کو جگہ میں مناسب پوائنٹس پر رکھیں ،
بشمول لیکن اس تک محدود نہیں:
فرنٹ آفس ڈیسکس اور استاد/مشاورت ڈیسکس اور عالقوں سے  6پاؤں کی رکاوٹ کی نشاندہی کرتا ہے.
جگہ منزل سٹاکرس -6فٹ-کے عالوہ ہالوں اور عام عالقوں میں مناسب سماجی دور کی نشاندہی
جہاں ممکن ہو  ،ہالوں اور ستارویللس کے لئے ایک راستہ ہدایات نامزد.
ہاتھ پرکنلک فراہم کریں ( ٪ 60شراب کے ساتھ) ہر عمارت کے داخلے اور باہر نکلنے پر  ،کیفیٹیریا میں اور ہر
کالس روم میں عملہ  ،بڑی عمر کے طالب علموں اور تقرریوں کے ساتھ زائرین کی طرف سے محفوظ استعمال کے
لئے.

دفتر اور عام عالقے
مندرجہ ذیل کرنے کے لئے طلباء  ،عملے اور زائرین کو یاد دالنے کے لئے اشارے پوسٹ کریں:
ان کی آنکھوں کو چھونے سے بچیں ,ناک اور ناپاک ہاتھ کے ساتھ منہ.
بیمار ہونے لگتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے سے بچیں.
جب آپ کھانسی یا چھینک کے لئے ایک ٹشو کے ساتھ اپنے منہ اور ناک کا احاطہ; ایک ٹشو دستیاب نہیں ہے تو اپنے خم آستین کا
استعمال کریں.
کھانسی کے بعد ؤتکوں دوبارہ استعمال نہ کریں ,چھینک یا آپ کی ناک اڑانے.
اکثر یاد دہانیوں کو فراہم کرتے ہیں  ،بشمول اشارے  ،طالب علموں اور عملے کے لئے ایک دوسرے کے عالوہ کم ازکم چھ فٹ رہنے
کے لئے جب ممکن ہو.
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تمام استقبال  ،مشاورت اور عام عالقوں میں اسٹافنگ افراد کی حفاظت کے لئے •
پورٹیبل پیلیگالیسچالس رکاوٹوں کے ساتھ.

اسٹاک استقبالیہ ,مشاورت اور ہاتھ پرکنلک کے ساتھ عام عالقوں ,چہرہ کورنگ• ,
وائپس .انٹریوایس disinfectantؤتکوں ,ردی کی کوڑے کین (بیگ کے ساتھ) اور
کے قریب ایک عالقہ نامزد کرتا ہے اور ان مواد کو ذخیرہ کرنے کے لئے خارج کر
دیں.
عملے اور استقبالیہ عالقوں اور عام عالقوں/مشترکہ خالی جگہوں کے لئے کے عالوہ •
کم ازکم چھ فٹ ہونے کے لئے بیٹھنے کا انتظام.
نشان لگائیں کہ کون سا وقفے اور ڈیسکس کا استعمال کیا جانا چاہئے اور کون سے •
لوگ استعمال نہیں کر سکتے ۔
اپنی عمارت میں طالب علم اور عملے کی تحریک کو کم کرنے کے لئے اسکول پر •
مبنی پروٹوکول بنائیں (یعنی  ،کالس روم اور مشاورت کے عالقوں کو پہلی امداد کی
فراہمی کے ساتھ فراہم کریں).
•
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دفتر اور عام
عالقے

سیٹ اپ درجہ حرارت چیک عالقوں

PPEنمائش کے انعقاد کے عملے کو

فراہم کی ضرورت ہوتی ہے.

حر پیما تک رسائی کے ساتھ ضابطہ کا
درجہ حرارت چیک فراہم کریں ,درجہ
حرارت کے الگز ,کپڑے کا چہرہ
کورنگ ,چہرہ ڈھال ,دستانے اور
داسانفیکٹنگ کے مقامات جہاں افراد
عمارتوں میں داخل ہوتے ہیں پر

دستیاب بنایا جائے گا.
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عملے اور اجازت یافتہ زائرین (اندراج مقامات
کے پوائنٹس پر) کے لئے درجہ حرارت کی
جانچ پڑتال کے عالقے کا تعین .آؤٹ الئن اور
تمام عالقوں میں جسمانی دور کو برقرار
رکھنے کے لئے طلباء اور عملے کو یاد
دالنے کے لئے جگہ کی چھ فٹ کے ساتھ
نشان فرش.

دیگر طلباء اور عملے سے دور طبی کمرے/تنہائی کے کمرے کی شناخت کریں •
جہاں طالب علم (ے) والدین/سرپرست کی طرف سے لینے کے انتظار میں آسانی
سے نگرانی کی جا سکتی ہے.
ہے جو 19-عالمات.

COVIDکسی کو الگ تھلگ ,طالب علم یا عملے• ,

تنہائی میں  ،کپڑے کا چہرہ کورنگ کو ایک شخص کے منہ اور ناک کا احاطہ •
ت
کرنے کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے جب وہ بات کر رہے ہیں تو سانس رطوب ِ
کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے  ،چھینک  ،یا کھانسی.
ایک بیمار بچے کے لئے انتظار کر رہے ہیں جبکہ اٹھایا جائے ,ایک تفویض عملے •
شخص کی طرف سے نگرانی کی ضرورت ہے .عملے کو بچے سے ممکنہ طور پر
ممکن ہو سکتا ہے (ترجیحا  6 ،سے  10فٹ) کپڑے چہرے کورنگ ہمیشہ پہنا.

عملے کے رکن کی مدد سے کسی سے رابطہ کرنے کے ساتھ جتنی جلدی ممکن ہو •
انہیں منتخب کریں.
ایک ماسک پہننا  ،کے عالوہ چھ فٹ ( Wsاچھی حفظان صحت/طرز عمل اور • 3
انتظار کریں اور اپنے ہاتھوں کو دھونے کے کمرے کے اندر میں اشارے پوسٹ).
•

تنہائی عالقہ
سیٹ اپ کریں

کالس رومز/سیکھنے کے عالقوں کو تیار کریں
نامزد داخلہ اور دروازے سے باہر نکلیں اور/یا کس طرح لوگوں کو آمنے سامنے آنے والے افراد کے موقع •
کو کم کرنے کے لئے عالقے میں داخل/باہر نکلیں.
ڈیسکس/بیٹھنے کا بندوبست کریں تاکہ طالب علموں کو چھ فٹ کی طرف سے ایک دوسرے سے الگ کر دیا •
جائے .سماجی دور کو یقینی بنانے کے لئے استعمال میں فرنیچر/نشست کو ہٹا دیں اور/یا مناسب طریقے سے
ان کو نشان زد کریں (استعمال/نہ کریں).
میں دن کے دوران جتنا ممکن ہو  ،اور دن سے دن (دوپہر کے cohortsطلباء اور اساتذہ/عملے کو چھوٹے •
کھانے کے دوران  ،بازگشت  ،آمد اور برطرفی کے دوران) کا بندوبست کریں.
ذاتی اشیاء اور اس طرح لکھنے کے برتن کی فراہمی کی حد• .
طلباء کی ذاتی اشیاء کو علیحدہ اور انفرادی طور پر ان لیبل میں رکھیں• .
انفرادی طالب علم کے استعمال کے لئے تفویض کرنے کے لئے استعمال یا مناسب سامان فراہم کرنے کے •
درمیان چھوٹے گروپوں کے لئے کالس روم کے مواد کے استعمال کو محدود یا.
عملے اور طالب علموں کو ذاتی استعمال کے لئے پانی کی بوتلوں کو النے کی اجازت دیں .پانی کی بوتلوں •
استعمال نہ faucetsکو لیبل کیا جانا چاہئے اور مشترکہ نہیں .پانی پینے کے لئے باتھ روم ڈوب یا بیرونی
کریں.
کالس روم سے ہٹا دیں/نرم (غیرمحفوظ) اشیاء یا مواد کے استعمال سے بچیں جو آسانی سے صاف نہیں •
ہوسکتی ہے اور ڈسپوف (نرم کھلونے  ،قالین  ،کمبل  ،مٹی  ،وغیرہ).
•

عمارت تک رسائی
ہالوں کے لئے کشتی ٹریفک بہاؤ پیٹرنM
جہاں تک ممکن ہو  ،ہالوں کو ایک طرفہ کے طور پر نامزد کیا جاتا ہے  ،دیواروں اور/یا فرش پر
ایک طرفہ یاد دہانیوں کو پوسٹ.
اشارے اور نشانات جو لوگوں کو یاد دالتے ہیں کہ افراد کو دوسرے افراد سے چھ پاؤں اور دیواروں
پر مقامات اور پورے عالقے میں استعمال کیا جا سکتا ہے.
ستارویللس کے لئے ٹریفک پیٹرن کو نشان زد کریں
نامزد تحریک جس کے لئے سیڑھیاں طالب علموں اور عملے کو سفر کر سکتے ہیں  ،اور جو
سیڑھیاں طالب علموں اور عملے کو نیچے سفر کر سکتے ہیں.
اس بات کو یقینی بنائیں کہ داخلہ کے دروازے/دروازوں دن میں اکثر صاف ہوتے ہیں .دروازوں اور
کو اعلی رابطے کے عالقوں پر غور کیا جاتا ہے ۔ latches

باتھ تیار کریں
وائپس کے ساتھ اسٹاک باتھdisinfectant .ہاتھ پرکنلک اور
روزانہ صاف باتھ.
ڈگڈگانا عام طور پر بیت الخال کی سہولیات تک رسائی کے لئے وقت تفویض.
سٹالوں کی تعداد کی بنیاد پر  ،طالب علموں کی صرف نصف (یا اس سے کم)
ایک ہی وقت میں ریستوران میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں.
ایلیویٹرز تیار کریں
ایلیویٹرز کے قریب اشارے جگہ.
ایلیویٹرز تک رسائی حاصل کرنے کے لئے واپس آنے کا سامنا دو سے
زیادہ لوگوں کو واپس کرنے کی اجازت دیں.
ایلیویٹرز پر بات کرنے سے گریز .ایک دوسرے سے منہ کا سامنا کرنا پڑتا
ہے.
داخلی دروازوں/خارج ہونے کی منصوبہ بندی
کے طور پر "صرف اندراج" یا "صرف doorwaysجب ممکن ہو تو ،
باہر نکلیں" کے طور پر نامزد.
جونی کو روکنے کے لئے ایک طرفہ ٹریفک کے ساتھ عالقوں کو نامزد
کریں.
ہاتھ پرکنلک فراہم کریں ( ٪ 60شراب کے ساتھ) ہر عمارت کے داخلے اور
باہر نکلنے پر  ،کیفیٹیریا میں اور ہر کالس روم میں عملے  ،پرانے طالب
علموں اور تقرری کے ساتھ زائرین کی طرف سے محفوظ استعمال کے لئے.
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عمارت تک
رسائی (جاری)

نامزد دروازے پر طلباء سے ملیں (ے)• .
طالب علموں کو کپڑے کا چہرہ کورنگ پہننے اور ان •
کی صحت کی اسکریننگ اور درجہ حرارت کو چیک
کرنے سے پہلے کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے تیار
ہونا ضروری ہے.
سے COVIDطالب علموں کو جو ایک بخار ہے یا •
متعلق عالمات میں سے کسی کو ظاہر کرتے ہیں یا تو
والدین/سرپرست کے ساتھ فوری طور پر گھر بھیجا
جائے گا یا ان کے والدین/سرپرست کے لئے ان کو
لینے کے لئے انتظار کرنے کے لئے تنہائی کمرے
میں لے جائیں گے.
تفویض کردہ عملے کو طالب علم کی عالمات کی جانچ •
پڑتال کی فہرست کے ذریعہ فراہم کردہ صحت کی
اسکریننگ پروٹوکول پر عمل کرنا چاہئے.
•
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طالب علم کے
اندراج کے لئے
منصوبہ

وزیٹر پروٹوکول

عمارت کا دورہ کرنے والے کسی بھی عمارت میں پہنچنے سے پہلے ایک تقرری شیڈول کرنا چاہئے• .

آمد پر کال کرنے کے لئے ایک نمبر کے ساتھ وزیٹر فراہم کریں• .
عملے کے رکن کی میزبانی کرنے والے وزیٹر نامزد دروازے پر وزیٹر کو پورا کرنا چاہئے• .
زائرین کو کپڑے کا چہرہ کورنگ پہننے اور عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے درجہ حرارت کی
جانچ پڑتال کرنے کے لئے تیار ہونا چاہئے.

•

عملے کے اراکین گریٹنگ کو صحت کی اسکریننگ کے سواالت سے پوچھیں اور اسکریننگ دستاویز میں
بیان کردہ اقدامات پر عمل کریں.

•

اگر وزیٹر کے پاس  100.4کا بخار ہے یا اس سے متعلق عالمات میں سے کسی کو بھی نمائش 19-سے
متعلق ہے  ،تو وزیٹر کو عمارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی.

•
•
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عمارت میں ڈگڈگانا کے عملے کے اندراج کا منصوبہ
عملے کے لئے ایک منصوبہ بنائیں کہ وہ اپنے کالس روم/دفاتر میں کام کرنے اور/یا ہدایتی اشیاء کو دوبارہ •
حاصل کرنے کے لئے تعمیر کریں.

مطلوبہ صحت نمائش اور درجہ حرارت چیک کرنے اور اگر ضرورت ہو تو اس کے چہرے کورنگ کو •
فراہم کرنے کے لئے عمارت سے باہر آنے والے عملے کو سالم کرنے کے لئے عملے کے رکن کو تفویض
کریں.
عملے کے رکن فراہم کرتے ہیں (ے) چہرے ڈھال  ،ماسک اور دستانے کے ساتھ اس کی ذمہ داری کے •
ساتھ کام کرتا ہے.
تفویض شدہ عملے کو مالزمین کی عالمات کی جانچ پڑتال کی فہرست کے ذریعہ فراہم کردہ صحت کی •
اسکریننگ پروٹوکول پر عمل کرنا چاہئے .عمارت/یا داخلی نقطہ نظر کے قریب میں داخل ہونے سے پہلے
اسکریننگ کے سواالت کا انعقاد.
•
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عمارت میں ڈگڈگانا کے عملے کے اندراج کا منصوبہ
داخلہ اور باہر نکلنے کے اوقات کو نامزد کریں تاکہ پورے عملے کو •
ایک ہی وقت میں عمارت میں داخل یا باہر نکلنے میں نہیں ہے یا ایک
ہی وقت میں عمارت میں موجود ہے.
دروازے کے ہینڈل پر چھونے کو کم کرنے اور وینٹیلیشن کو بڑھانے •
کے لئے جہاں ممکن ہو دروازہ کھولیں.
اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسٹافنگ پیٹرن محتاط رہیں اور تمام عملے •
کو سماجی دور کو برقرار رکھنے کے لۓ  ،چہرہ کپڑے کو ڈھکنے
کے لۓ  ،اور ساناٹازا ہاتھ/اکثر ہاتھ دھونا.
وائپس فراہم کریں اور اکثر اعلی disinfectantتمام عملے کے لئے •
رابطے کے عالقوں اور ان کے فون  ،کی بورڈ اور دیگر اشیاء کو مسح
کرنے کے لئے براہ راست.
•
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تفویض شدہ عملے کو ہر طالب علم اور مالزم کا درجہ •
حرارت لینا چاہئے.

کے لئے سکرین 19-عالماتCOVID :
بخار ( 100.4یا اس سے زیادہ)
سردی  ،سردرد
سانس/سانس لینے میں دشواری  ،چکر آنا
نئی کھانسی
اسہال  ،متلی  ،قے  ،پیٹ خراب
ذائقہ یا بو کا نیا نقصان

•
•
•
•
•
•
•
•
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عالمات کی
اسکریننگ کی
فہرست

سٹاف & طالب علم حفظان صحت

طلباء & عملے – Handwashing
کی نگرانی میں اضافہ .ہمیشہ handwashingطلباء اور عملے کے درمیان عمل کو یقینی بنانے کے لئے •
ہدایات پر عمل کریںhandwashing .
اور تصاویر کے ساتھ اشارے پوسٹ کریں کہ کس طرح اور کس طرح ہاتھ دھونے کے لئے وقت کے • 3Ws
لئے.
سکھاتے ہیں اور صابن اور پانی کے ساتھ پرکنلک کے لئے اور اس کو تقویت دیتے ہیں کم از کم  20سیکنڈ •
اور/یا ہاتھ کے محفوظ استعمال کے لئے جو کم ازکم  ٪ 60شراب عملے اور پرانے بچوں کی طرف سے ہے.
اور حفظان صحت کے وقفوں کو handwashingکالس روم کی سرگرمی اور روزانہ معمول میں اکثر •
شامل کریں.
شیڈول کا استعمال کریںhandwashing .ایک محتاط •
 20سیکنڈ کے لئے صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے یا ہاتھ پرکنلک کا استعمال کرتے ہوئے بیماری کے پھیالؤ کو •
کم کر دیتا ہے.
آن اور آف کرنے کے لیے ایک کاغذ تولیہ استعمال کریں ۔ • Faucets
•
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طلباء & عملے – Handwashing
اہم اوقات کے دوران اس طرح کے طور پر مندرجہ ذیل کے •
اس سے پہلے  ،دوران handwashing:طور پر مضبوط
اور کھانے کی تیاری کے بعد; کھانا کھانے سے پہلے ؛ ٹوائلٹ
استعمال کرنے کے بعد; آپ کی ناک کو اڑانے کے بعد,
کھانسی یا چھینک; اور ان کے ساتھ اشیاء کو چھونے کے بعد
جو دوسرے افراد نے سنبھاال ہے ۔
طالب علموں کی طرف سے ہاتھ پرکنلک کے نگرانی کا •
استعمال (اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بچوں کو جلد ردعمل
کے ساتھ اور دیگر الرجی کے ساتھ پرکنلک صابن اور پانی کا
استعمال کریں).
عملے اور طالب علموں کو کھانسی اور ان کے کوہنیوں میں •
چھینک  ،یا ٹشو کے ساتھ احاطہ کرنے کے لئے حوصلہ
افزائی.
استعمال شدہ نسیج کو ردی کی عادت میں پھینک دیا جانا •
چاہئے اور ہاتھوں کو صابن اور پانی کے ساتھ فوری طور پر
.کم  20سیکنڈ کے لئے دھونا
22
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صفائی پروٹوکول

صحتمند حفظان صحت کے طرز عمل کی حمایت کرنے کے لئے مناسب •
سامان فراہم کرتے ہیں (مثال کے طور پر  ،صابن  ،ہاتھ پرکنلک کے ساتھ
عملے اور بڑے بچوں  ،کاغذ کے تولیے  ،اور ؤتکوں کی طرف سے
محفوظ استعمال کے لئے کم  60فیصد شراب کے ساتھ).
ہاتھ پرکنلک فراہم کرتے ہیں ( ٪ 60شراب کے ساتھ) ہر عمارت کے •
دروازے پر اور باہر نکلیں  ،کیفیٹیریا میں اور عملے اور پرانے طالب
علموں کی طرف سے محفوظ استعمال کے لئے ہر کالس روم میں.
منظم اور اکثر چیک اور ریفئل ہاتھ ساناٹیزرس• .
اعلی ٹچ سطحوں کی مناسب صفائی اور ڈس انفیکشن کے لئے سرگرمیوں •
کے درمیان وقت کی اجازت دیں.
COVIDکاغذ پر مبنی مواد  ،جیسے کتابوں اور ڈھیلے پتی کاغذ • ،
ٹرانسمیشن کے لئے اعلی خطرے کو سمجھا نہیں ہے  ،اور اضافی صفائی
یا ڈس انفیکشن کے طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے.
محفوظ اور درست استعمال اور صفائی اور ڈس انفیکشن مصنوعات کی •
سٹوریج کو یقینی بنانے ,محفوظ طریقے سے ذخیرہ اور بچوں سے دور
مصنوعات کا استعمال کرتے ہوئے ,اور کافی وینٹیلیشن کی اجازت دیتے
.ہیں جب عملہ ایسی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں
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تعمیر & صفائی کی
عمارت

روزانہ کی صفائی پروٹوکول
ایک شیڈول قائم کریں اور جاری اور معمول •
ماحولیاتی صفائی اور اعلی رابطے عالقوں کی ڈس
انفیکشن انجام دیں
disinfectantضلع کی فراہمی کا استعمال کریں • ،
کا COVوائرس جو ( CoV-2کے لئے سآرس-
سبب بنتا ہے)
اعلی کثافت کے اوقات کے دوران ڈس انفیکشن کی •
فریکوئنسی میں اضافہ کریں اور تمام مشترکہ اشیاء
(مثال کے طور پر  ،جم یا جسمانی تعلیم کا سامان ،
آرٹ کی فراہمی  ،کھلونے  ،کھیل) استعمال کے
درمیان.
•

کس طرح صاف اور خارج کرنے کے لئے
(غیر غیرمحفوظ) سطحوں
•
اگر سطحوں گندا ہیں  ،تو وہ ڈس انفیکشن سے پہلے ایک •
ڈٹرجنٹ یا صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے صاف ہونا
چاہئے.
ڈس انفیکشن کے لئے  ،سب سے زیادہ عام کے ساتھ •
رجسٹرڈ گھریلو داسانفیکتنتس مؤثر ہونا چاہئے.
مصنوعات کی ایک فہرست جو ای پی پی کے خالف استعمال •
کا سبب بنتا ہے یہاں COVIDکے لئے منظور شدہ ہے جو کہ
کی طرف سے فراہم کی تمام صفائی کی GCSدستیاب ہے.
مصنوعات کو ای پی آر ہدایات سے ملتا ہے .اضافی سامان کی
بحالی کے ذریعے پیش کردہ کام کے احکامات کے ذریعے حکم
دیا جا سکتا ہے.
صفائی COVID-19مکمل ہدایات کے لئے  ،دیکھیں ضلع •
پروٹوکولdisinfectant .اور
•
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خصوصی غور
دمہ کے ساتھ لوگوں کے لئے خصوصی غور کیا جانا چاہئے اور جب صفائی اور داسانفیکٹنگ ہو رہا ہے اس وقت موجود نہیں ہونا چاہئے
صفائی کی فراہمی GCSکیونکہ یہ دمہ اکرباٹانس کو متحرک کر سکتا ہے .دمہ کے محرکات کو کم کرنے کے بارے میں مزید جانیں ۔ تمام
سے ای پی آر ہدایات کو پورا.
صفائی کے عملے اور دوسروں کو اکثر ہاتھ صاف کرنا چاہئے  ،بشمول دستانے کو ہٹانے اور ایک بیمار شخص کے ساتھ رابطے کے بعد ،
 20سیکنڈ کے لئے صابن اور پانی کے ساتھ ہاتھ دھونے کی طرف سے.
اگر صابن اور پانی دستیاب نہیں ہیں اور ہاتھ ظاہرا ً گندا نہیں ہیں تو  ،ایک شراب کی بنیاد پر ہاتھ پرکنلک ہے جو کم ازکم  ٪ 60شراب پر
مشتمل ہوتا ہے .تاہم ,ہاتھ ظاہرا ً گندا ہیں تو ,ہمیشہ صابن اور پانی کے ساتھ ہاتھ دھونا.
محفوظ اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لئے لیبل پر ہدایات ہمیشہ پڑھ اور پیروی کریں.
ہاتھ آگ یا شعلے سے دور ساناٹیزرس رکھیں.
چھ سال سے کم عمر کے بچوں کے لئے  ،ہاتھ پرکنلک کو بالغ نگرانی کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہئے.
ہمیشہ بچوں کی پہنچ سے ہاتھ پرکنلک کو ذخیرہ کریں.
محفوظ پرکنلک استعمال اور سی ڈی سی کے ہاتھ پرکنلک استعمال کے خیاالت کے لئے ایف ڈی اے کی تجاویز
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نرم (غیرمحفوظ) سطحیں

کے دوران کالس روم سے ہٹا دیا جانا چاہئے 19-عالمگیر وبا .کچھ صورتو میںCOVID ,نرم سطحوں کو •
ایک غیرمحفوظ سطح کے ساتھ ایک چٹائی یا نرم بیٹھنے (کی طرح قالین یا بین بیگ کرسیاں) کہ ایک غیر
غیرمحفوظ کے ساتھ ایک کالس روم میں ایک فعال (آرائشی نہیں) مقصد کام کرتا ہے ,صاف سطحوں کے لئے
آسان سطح پر استعمال کیا جا سکتا ہے.
نرم (غیرمحفوظ) سطحوں کے لئے جو کہ ایک روم فرش کے طور پر نہیں ہٹا دیا جا سکتا ہے  ،اگر موجود ہو •
اور مناسب کلینر کے ساتھ صاف کریں تو ان سطحوں پر استعمال کے لئے اشارہ .صفائی کے بعد:
اشیاء اور پھر خشک اشیاء کے لئے گرم ترین مناسب پانی کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے کارخانہ دار کی •
ہدایات کے مطابق اشیاء کے تحت الؤنڈ کیا جا سکتا ہے.
دوسری صورت میں  ،مصنوعات کا استعمال کریں جو اس وائرس کے خالف استعمال کے لئے منظور شدہ ہیں •
کا سبب بنتا ہے اور یہ کہ غیرمحفوظ سطحوں کے لئے موزوں ہیںCOVID .جو
•
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الیکٹرانکس
جیسا کہ گولیاں  ،ٹچ اسکرینز  ،کی بورڈ  ،ریموٹ کنٹرول  ،اور اے ٹی ایم مشینوں کے لئے  ،اگر •
موجود ہو تو نظر آنے والی آلودگی کو ہٹا دیں.
تمام صفائی اور ڈس انفیکشن مصنوعات کے لئے کارخانہ دار کی ہدایات پر عمل کریں• .
الیکٹرانکس کے لئے مساوی کور کے استعمال پر غور کریں• .
اگر کوئی کارخانہ دار کی رہنمائی دستیاب نہیں ہے تو  ،شراب کی بنیاد پر وائپس یا سپرے کے •
استعمال پر غور کریں جس میں کم ازکم  ٪ 70شراب سے متعلق ٹچ اسکرینز کو ضائع کرنے کے
لۓ .خشک سطحوں کو اچھی طرح سے مائع کی پولنگ سے بچنے کے لئے.

•
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کے بعد صفائی اور ڈس انفیکشن 19-نمائش COVIDممکن

صفائی اور ڈس انفیکشن کے بعد ان افراد کو مشتبہ کرنے کی تصدیق کی گئی ہے 19-کی سہولت میں کیا گیا ہے •
صفائی اور سطحوں کی ڈس انفیکشن کے وقت اور محل وقوع •
اسکول میں  ،دن کی دیکھ بھال سینٹر  ،دفتر  ،یا دیگر سہولیات جو راتوں رات لوگوں کو گھر نہیں کرتا• :
بند ہونے والے عالقوں کو بیمار افراد نے دیکھا ۔ دروازے اور کھڑکیوں کے باہر کھولیں اور عالقے میں ہوا گردش میں •
اضافہ کرنے کے لئے وینٹالئل کے پرستار استعمال کریں .شروع کی صفائی اور ڈس انفیکشن سے پہلے کے طور پر طویل
عرصے سے  24گھنٹے یا عملی طور پر انتظار کریں.
صفائی کے عملے کو صاف اور اس طرح کے دفاتر  ،باتھ روم  ،عام عالقوں  ،مشترکہ الیکٹرانک سامان (جیسے گولیاں • ،
ٹچ اسکرینز  ،کی بورڈ  ،ریموٹ کنٹرول  ،اور اے ٹی ایم کی مشینیں) بیمار افراد کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے ،
خاص طور پر اکثر چھوا سطحوں پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دینا چاہئے.
کے ساتھ شخص سے زیادہ  7دن سے زیادہ رہا ہے یا سہولت کا استعمال کیا جاتا ہے COVIDاگر یہ مشتبہ/تصدیق شدہ •
تو  ،اضافی صفائی اور ڈس انفیکشن ضروری نہیں ہے.
•
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 ،لباس  ،اور دیگر اشیاء جو النڈری Linens
میں جاتے ہیں
ہوا کے ذریعے وائرس کو منتشر کرنے کے امکان کو کم کرنے کے •
لئے  ،گندے کپڑے ہال نہیں کرتے.
کارخانہ دار کی ہدایات کے مطابق مناسب اشیاء کو دھو لیں .اگر •
ممکن ہو تو  ،اشیاء اور خشک اشیاء کے لئے گرم ترین مناسب پانی
کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے اشیاء کے نیچے مکمل طور پر.
ایک بیمار شخص کے ساتھ رابطے میں رہا ہے کہ گندی النڈری
دوسرے لوگوں کی اشیاء کے ساتھ دھویا جا سکتا ہے.
ہارڈ یا نرم سطحوں کے لئے مندرجہ باال رہنمائی کے مطابق النڈری •
کی نقل و حمل کے لئے صاف اور ڈسنا یا دیگر گاڑیوں.
•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ماخذ:ncov/community/organizations/cleaningdisinfection.html#How%20to%20Clean%20and%20Di
sinfect
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ہیلتھ پروٹوکول

معاہدے کا تعاقب ایک نجی عمل ہے .مقامی  ،ریاستی اور وفاقی قوانین
کے حصے کے طور پر  ،مالزم کی ذاتی معلومات عوام کو نہیں جاری
کی جا سکتی ہے یا ان افراد کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے جو متاثرہ
طالب علم  ،والدین/سرپرست  ،وزیٹر یا مالزم کے ساتھ رابطے میں آتے
ہیں .مالزمین  ،والدین/سرپرست  ،زائرین یا دیگر مالزمین کے بارے
میں انکشاف رازدارانہ معلومات سے متعلق مالزموں کو ممنوع قرار دیا
جاتا ہے ۔
ذرائع :صحت اور انسانی خدمات کے شمالی کیرولینا ڈیپارٹمنٹ ،
مضبوط اسکولوں کے ٹول کٹ  ،جوالئی  .2020 ، 24نوٹ :اس
دستاویز میں معلومات کو نئی ہدایات کے طور پر تبدیل کرنے کے تابع
ہے اور رہنمائی مختلف مقامی  ،ریاستی اور وفاقی حکام کی طرف سے
دوبارہ GCSجاری کی جاتی ہے .سب سے زیادہ موجودہ ورژن
پر محفوظ رہنے www.gcsnc.comمربوط  ،دوبارہ کھولنے اور
کے لئے پایا جا سکتا ہے .خصوصی شکریہ کے لئے بھی آزاد اسکول
Fl).ڈسٹرکٹ اور اورنج کاؤنٹی پبلک اسکولوں (
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صحت سے متعلق معلومات
کی رازداری

رابطہ سراغ لگانا
رابطہ کے سراغ لگانا گوالفورد کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی •
طرف سے کیا جاتا ہے.
اسکول ہیلتھ نرسوں گکہد کی مدد کرتے ہیں جب • GCS
نمائش میں اسکول میں کسی کو شامل ہوتا ہے.

اگر آپ کو قریبی رابطے کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے تو •
 ،گکہد آپ سے رابطہ کریں گے!
•
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تمام طالب علموں  ،مالزمین اور زائرین کی عمارت میں داخل ہونے یا اندراج کے نقطہ نظر سے پہلے درجہ حرارت کی جانچ پڑتال کی جائے
گی.
ضابطہ درجہ حرارت لیں گے  ،ہر مالزم کے ساتھ آہستہ کا اشتراک کریں  ،ان کا درجہ حرارت الگ میں ریکارڈ کریں.

یا اس سے زیادہ درجہ حرارت ہے تو انہیں تین منٹ بعد دوبارہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے ۔ اگر درجہ حرارت Fاگر انسان کے پاس 100.4
یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو  ،عملے کو آہستہ سے کہا جائے گا کہ وہ تنہائی کے کمرے میں جائیں اور ایڈمنسٹریٹر کا انتظار 100.4F
کریں.
ضابطہ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے پھر متن کا منتظم ہوگا ۔
پر درجہ حرارت کے بارے میں اضافی سواالت کے ساتھ رابطہ اسکول نرس.100.4F .

.

35

9/21/2020

اس کے عالوہ اضافی رہنمائی کے لئے ضرورت سے زیادہ نمائش 19-دیکھیں

طلباء & مالزمین کے
لئے درجہ حرارت
چیک

ایک بچے کو اسکول واپس کرنے سے پہلے
ٹیسٹ :بچے اسکول جا سکتے ہیں ایک بار بخار کم کرنے والی ادویات کے استعمال کے بغیر COVID-19منفی
کوئی بخار نہیں ہے اور بچے نے  24گھنٹوں کے لئے اچھی طرح سے محسوس کیا ہے.

•

کی تاریخ کے COVIDکے ساتھ تشخیص 19-لیکن عالمات نہیں ہے :جب تک  10دن ان کی پہلی مثبت • COVID
بعد گزر چکے ہیں تو بچے کو اسکول سے باہر رہنا چاہئے 19-تشخیص ٹیسٹ  ،بچے نے اس کے بعد اس کے مثبت
ٹیسٹ کے بعد عالمات کو تیار نہیں کیا ہے.
کے ساتھ تشخیص کسی کے ساتھ قریبی رابطے :بچے کو آخری معروف رابطے کے بعد  14دنوں کے • COVID
لئے اسکول سے باہر رہنا چاہئے  ،جب تک کہ وہ مثبت ٹیسٹ نہ کریں .جس صورت میں  ،اوپر کے معیار الگو ہوں
گے .اگر بچے کو منفی ٹیسٹ کیا جائے تو بچے کو قرنطینہ کے مکمل  14دن مکمل کرنا ضروری ہے ۔

کی طرح کی عالمات COVIDصحت کی دیکھ بھال فراہم کنندہ کی طرف سے ایک متبادل تشخیص کی تصدیق جو کہ
کی وضاحت کرے گی (ے) ,ایک بار بخار میں کمی کی ادویات کے استعمال کے بغیر کوئی بخار نہیں ہے اور بچے نے
 24گھنٹے کے لئے اچھی طرح محسوس کیا ہے :بچے اسکول واپس کر سکتے ہیں.

•

•
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مالزم صحت کی اسکریننگ
کے ساتھ COVIDکیا آپ کے پاس قریب سے رابطہ تھا ( 6منٹ کے لئے  5پاؤں کے اندر) گزشتہ  14دنوں میں
تشخیص کسی کے ساتھ  ،یا کسی بھی صحت کا محکمہ یا صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے رابطے میں تھے
اور آپ کو قرنطینہ کرنے کے لئے مشورہ دیا ہے ؟

1.

کیا آپ کو ان میں سے کوئی عالمات ہیں ؟ بخار سردی لگ رہی سانس کی دشواری/سانس لینے میں مشکل ؛ نئی
کھانسی ؛ یا ذائقہ/بو کا نیا نقصان  ،متلی  ،قے  ،پیٹ خراب  ،اسہال  ،سر درد  ،چکر.

2.

کے ساتھ تشخیص کیا گیا ہے 19-؟ COVIDچونکہ آپ کام پر آخری تھے  ،آپ کو

3.
4.

جی ہاں مندرجہ باال سواالت = رہیں/گھر جائیں  ،صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے/عوامی صحت سے رابطہ
HR.کوڈ/فارم بھیجنے کے لئے QRمیں انسانی وسائل سے رابطہ کریںGCS .کریں .اس کے عالوہ ،

5.
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مالزم چھوڑ (ے)
مالزمین کو چاہئے ایلن ویشیا  ،فوائد کے ڈائریکٹر  ،رہنمائی کے
لئے اور اضافی معلومات کے طور پر چھوڑنے کے اختیارات
مختلف ہیں.
.8092-370-336
خاندانوں کو سب سے پہلے کوروناواروس ردعمل ایکٹ (ففکرا
یا ایکٹ) کچھ آجروں کو ادا کردہ بیمار چھوڑنے یا توسیع کے
خاندان اور میڈیکل کے ساتھ مالزمین کو فراہم کرنے کی
سے متعلق مخصوص وجوہات .یہ COVID-19ضرورت ہے
دفعات دسمبر  2020 ، 31کے ذریعہ مؤثر تاریخ سے الگو
ہوتے ہیں.
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ایک مالزم ایک صحت کی دیکھ بھال فراہم کنندہ/عوامی صحت کی طرف
سے مناسب کلیئرنس اور دستاویزات کے ساتھ  ،تمام تین سواالت کے
جواب میں کام کرنے کے لئے واپس کر سکتے ہیں .کام کرنے کے لئے
واپس آنے سے پہلے دستاویزات کو انسانی وسائل کے ساتھ اشتراک کیا
جانا چاہئے.
 .1آپ سب سے پہلے عالمات تھا کے بعد سے کم از کم  10دن کیا گیا
ہے ؟
 .2اگر آپ کو بخار کم کرنے کی دوا استعمال کرنے کے بغیر بخار نہیں
ہے تو یہ کم ازکم  24گھنٹے رہا ہے ؟
 .3آپ کی عالمات بہتر ہیں ,کھانسی سمیت اور سانس کی شدید?
ذیل میں سواالت میں سے کسی ایک کو نہیں = گھر رہنا.
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ایک مالزم جو
بیمار تھا یا کام
کرنے کے لئے
واپسی پر چھوڑ
سکتا ہے ؟
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