عزیز ضلع  73.5فیملیز ،
جمعہ  ،نو جوالئی کو  ،ایلی نوائے کے محکمہ صحت عامہ نے اسکولوں کے لئے مرکز برائے بیماریوں کے کنٹرول کی رہنمائی اختیار کی۔ ہمارا ضلع ہدایت پر
نظرثانی کے عمل میں ہے۔
یاد دہانی کے طور پر  ،ڈسٹرکٹ  73.5ہمارے مقامی محکمہ اسکی محکمہ صحت کی سفارشات پر عمل کرتا ہے۔
ہمیشہ کی طرح  ،ہم اپنے اہل خانہ کو آگاہ کرتے رہیں گے  ،کیونکہ ہم نئے تعلیمی سال کے لئے دوبارہ سے محفوظ مقام کے لئے تیاری کر رہے ہیں۔
کچھ اہم راستے یہ ہیں:
طلباء ذاتی طور پر سیکھنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں  ،اور خزاں  2021میں ذاتی طور پر ذاتی طور پر ہدایت پر واپس آنا ایک ترجیح ہے۔
کوایوڈینیشن فی الحال  COVID-19وبائی بیماری کے خاتمے کے لئے صحت عامہ کی روک تھام کی ایک اہم حکمت عملی ہے۔ ویکسی نیشن کو فروغ دینے
سے اسکولوں کو فرد فرد سیکھنے کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں اور کھیلوں کو بحفاظت واپس جانے میں مدد مل سکتی ہے۔
گھر کے اندر تمام افراد (عمر  2اور اس سے زیادہ) ماسک پہننا چاہ  whoجو مکمل طور پر ویکسین نہیں لیتے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر ویکسین نہیں لی
جاتی ہے ان لوگوں کا مستقل اور درست نقاب استعمال خاص طور پر گھر کے اندر اور ہجوم کی ترتیبات میں اہم ہوتا ہے  ،جب جسمانی فاصلہ برقرار نہیں رکھا
جاسکتا ہے۔
سی ڈی سی کی سفارش ہے کہ اسکولوں کو کالس روموں میں طلباء کے درمیان کم سے کم  3فٹ جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا چاہئے  ،اور ساتھ ہی ان لوگوں
کے ذریعہ انڈور ماسک پہننا ہوتا ہے جو مکمل طور پر ویکسین نہیں لیتے ہیں  ،تاکہ ٹرانسمیشن کے خطرے کو کم کرسکیں۔ جب کم سے کم  3فٹ کا جسمانی
فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے  ،جیسے اسکول جب ان فاصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے پوری طرح سے دوبارہ کھول نہیں سکتے ہیں تو  ،خاص طور
پر یہ ضروری ہے کہ متعدد دیگر روک تھام کی حکمت عملیوں  ،جیسے انڈور ماسکنگ۔
اسکریننگ ٹیسٹنگ  ،وینٹیلیشن  ،ہاتھ دھونے اور سانس کے آداب  ،بیمار ہونے پر گھر میں رہنا اور جانچ پڑتال  ،قرنطین اور تنہائی کے ساتھ مل کر رابطہ کرنا
اور صفائی ستھرائی اور ڈس انفیکشن بھی اسکولوں کو محفوظ رکھنے کے لئے روک تھام کی ایک اہم پرت ہیں۔
طلباء  ،اساتذہ  ،اور عملہ کو اس وقت گھر میں رہنا چاہئے جب ان میں کسی متعدی بیماری کے آثار ہوں اور جانچ اور نگہداشت کے ل  theirان کے صحت کی
دیکھ بھال فراہم کرنے والے کے پاس بھیج دیا جائے۔
بہت سے اسکول  12سال سے کم عمر بچوں کی خدمت کرتے ہیں جو اس وقت ویکسینیشن کے اہل نہیں ہیں۔ لہذا  ،اس رہنمائی میں پرتوں کی روک تھام کی
حکمت عملیوں پر عمل درآمد پر زور دیا گیا ہے (جیسے  ،ایک ساتھ مل کر متعدد روک تھام کی حکمت عملی کا استعمال) ان لوگوں کی حفاظت کے ل
 studentsجو طلباء  ،اساتذہ  ،عملہ اور اپنے گھرانوں کے دیگر ممبروں سمیت مکمل طور پر ویکسین نہیں لیتے ہیں۔
کوویڈ  19سے بچاؤ کی حکمت عملی لوگوں کی حفاظت کے لئے انتہائی اہم ہے  ،جن میں طلباء  ،اساتذہ  ،اور عملہ بھی شامل ہیں  ،جن کو مکمل طور پر
ویکسین نہیں لگائی جاتی ہے  ،خاص طور پر اعتدال سے اونچی کمیونٹی ٹرانسمیشن کی سطح کے عالقوں میں۔
پرتوں سے بچاؤ کی حکمت عملی (جیسے جسمانی دوری  ،اسکریننگ ٹیسٹنگ) کی سطح پر فیصلے کی رہنمائی کے لئے مقامی افراد کو برادری کی ترسیل ،
ویکسینیشن کوریج  ،اسکریننگ ٹیسٹنگ اور وباء کی موجودگی کی نگرانی کرنی چاہئے۔
 IDPHسی ڈی سی کوویڈ  19پریونشن اسکول گائڈنس اپناتا ہے
کے  12اسکولوں میں  COVID-19سے بچاؤ کے لئے سی ڈی سی گائیڈنس

مخلص,
ڈاکٹر زیپورہ ہائٹور
ضلع سپرنٹنڈنٹ 73.5

