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सेन्ट लुइस स्कूल प्रणाली सहकार्यकारी पुनः प्रविवि विशावनिेशहरूको शहर 

COVID-19 को  SARS CoV-2 को कारणल ेललइएको एक उपन्यास श्वास रोग, को प्रसारणल ेदशेभररका लशक्षा 
संस्थानहरूलाई धेरै अनपेलक्षत चनुौलतहरू लनम्त्यायो। सेन्ट लुइस शहरमा, भाइरसको फैलावटको पररणामस्वरूप सबै स्कूलहरू 
बन्द भए। फलस्वरूप, स्कूलहरू लाग ूगनन र भचुनअल ललनिंग प्रोग्रालमगं लाग ूगनन बाध्य भए। यद्यलप सीलमत सचूना प्रलवलध पवूानधार 
र प्रणालीगत असमानताका कारण लटकाउ नभए पलन, स्कूल उमरेका यवुाहरू, स्कूलका कमनचारीहरू र उनीहरूका पररवारहरूको 
स्वास््यलाई जोगाउन भचुनअल लशक्षा प्रोग्रालमगंको कायानन्वयन आवश्यक लथयो। ज ेहोस,् ्यहााँ प्रमाण छ लक बच्चा र लकशोर 
लवकासको लालग स्कूलमा लशक्षा आवश्यक छ। 

लवगत केही मलहनामा सेन्ट लुइस शहरका शैलक्षक नेताहरू, जनस्वास््य नेताहरू र सरकारी अलधकारीहरूले प्राथलमक र माध्यलमक 
लवद्यालयहरूको लालग पनु: प्रवेश मागनदशनन लसजनना गनन भलेा गरररहकेा छन।् लनदशेनको उद्दशे्य भनेको लवद्याथी, स्कूलका कमनचारी र ठूलो 
समदुायको स्वास््य जोगाउन आवश्यक प्रमालणत प्रमाण-सलूचत प्रोटोकलहरूको कायानन्वयन सलुनलित गनुन हो। 

सेन्ट लुइस सहयोगी कायनसमहू संगठन को प्रलतलनलध को लागी प्र्येक शहर को हस्ताक्षर एक घोषणा छ लक लतनीहरूको संगठन सहमत छ, र समथनन, 
छात्र, स्कूल स्टाफ, र पररवारहरूको लालग एक सरुलक्षत र स्वस्थ वातावरण सलुनलित गनन लदशालनदशेहरूको कायानन्वयनमा सहमत छ, र समथनन गदनछ। 
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मार्च २०२० दखेि, सेन्ट लुइसको स्कूल कार्चकारी प्रशासकहरू र सेन्ट लुइस सरकारी अखिकारीहरूको शहर (मेर्रको कार्ाचलर्, 
स्वास््र् खिदशेक) साप्ताखहक बैठक गदछैि।् सेन्ट लुइस स्कूल प्रणालीहरूको शहर बीर् एकरूपता स्थाखपत गिच, र्ो समहूले स्कूलमा 
फकच िे सम्बन्िमा खिम्ि खिदशेिहरू प्रदाि गदछै। 

 
र्ी खदशाखिदशेहरूको अखिप्रार् स्टाफ र खवद्याथीहरूको लाखग सरुखित र स्वस्थ वातावरण स्थापिा र कार्म राख्ि ुहो, र र्ो 
अखिप्रार्लाई प्रिावकारी बिाउि खिदशेिको व्र्ाख्र्ा गररि ुपदचछ। खिदशेि जलुाई, 5 ,२०२० मा उपलब्ि वैज्ञाखिक प्रमाणहरूमा 
आिाररत छ र अखिक जािकारी उपलब्ि हुिे खबखिकै पररवतचि हुि सक्दछ 

 

आिश्र्कताहरु:  
 
लवद्याथी र कमगचारीको स्वास्थ्य सुरक्षा गनग, प्रते्यक सू्कि लजल्ला हुनु पछग  

x एक संक्रामक रोग योजना छ;�
x एक प्रलक्रया थथापना गनुगहोस् जुन तपाईंको अलिकारके्षत्रको प्रते्यक सू्कििे भवन लभत्र रहेको जो 

कोहीको सही रेकर्ग राख्िछ र राख्िछ;�
x लमसौरी संशोलित कानून सेक्सन 167.181  र  19 CSR 19c-20-28 मा पािना 

गनुगहोस् जसिे लवद्याथीहरूको खोपिाई लनयस्न्त्रत गिगछ;�
x कस्िमा, कक्षाकोठामा प्रते्यक लवद्याथीको रे्स्क वररपरर 3. लफ  लत्रज्या कायम गनुगहोस्;�
x सू्कि लिनको सुरूमा लवद्याथी र स्टाफका िालग िैलनक स्वास्थ्य र तापमान स्क्रीलनंग 

सञ्चािन गनुगहोस्; 
x सू्कि घण्टाको बखत सम्पकग  र सामालजक लमश्रण नू्यनतम गनुगहोस्;�
x कुनै सू्कि समे्मिनहरूको योजना बनाउनु अलघ स्वास्थ्य लवभागको सेन्ट िुइस लवभागबा  

सल्लाह लिनुहोस् र स्वीकृलत लिनुहोस्;�
x COVID-19 परीक्षण उपिब्ध छ र काममा फकग नु अलघ सबै कमगचारीहरूको िालग आवश्यक छ 

भने्न कुरा सुलनलित गनग स्वास्थ्य लवभागको सेन्ट िुइस स्वास्थ्य लवभागको साथ काम गने;�
x कक्षा 4 र मालथ सू्किको भवनमा हुाँिा र सबै लवद्याथीहरू सू्कि बसमा सवार हुाँिा सबै स्टाफ र 

लवद्याथीहरूको िालग मास्क आवश्यक हुन्छ;�
o लचलकत्सा शतगको लवद्याथीिे अनुहार ढाक्न मास्क िगाउन िगाउनेछ जबसम्म 

उनीहरूसाँग उनीहरूको लचलकत्सा प्रिायकबा  कागजात छ।  
x प्रते्यक सू्कि लभत्र एक अिग के्षत्र थथापना गनुगहोस् जुन सू्किको सामान्य जनसंख्याबा  लबरामी 

व्यस्क्तिाई ह ाउन प्रयोग गररने छ;�
x तापक्रम र स्वास्थ्य जााँच र सबै आवश्यक आगनु्तकहरूको िालग अनुहार मास्क िगाउनु 

आवश्यक छ (उिाहरणका िालग अलभभावक / अलभभावक, स्वास्थ्य अलिकारी, व्यवसालयक 
अलिकारी, लवके्रता जसिे सू्किको िालग आवश्यक सेवाहरू प्रिान गिगछ);�

x अनावश्यक आगनु्तकहरूको भ्रमण लनषेि गनुगहोस्; 

    सेन्ट लुइस स्कूलहरूको स्कूल स्कूलमा पुनःप्रसारका लावि अपरेशन विशावनिेशहरू 
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x २०२०/२०२१ सू्कि वषगको फेि सेमेस्टरको बखत कुनै पलन व्यस्क्त-लफल्ड ल ि पहरू 
समातु्नहुाँिैन;�

x लमसौरी लनयमहरू (19 CSR 20-20.020) संचार हुने रोग ररपोल ग आवश्यकताहरूको अिीनमा 
राखे्न;�

x व्यस्क्तिाई सम्पकग  गनग नू्यनतम बनाउनको िालग बसहरू िोर् गने र अनिोर् गने प्रो ोकि 
थथापना गनुगहोस्।�

 

खोप (संिग्न A र B हेनुगहोस्)   

कुनै पलन लबद्याथीको िालग सू्कि जान गैरकानूनी छ जबसम्म उनीहरू स्वास्थ्य र वररष्ठ सेवा लवभाग को 
लनयम र लवलनयमहरु अनुसार आवश्यक अनुसार खोप वा छु  लिएको छैन। सेन्ट िुइस शहरका 
पररवारहरू जसिे आफ्ना बच्चा (रेन) को िालग खोप लिन सहायता चालहन्छ लतनीहरूका मेलर्कि प्रिायक 
वा सेन्ट िुइस स्वास्थ्य लवभागको स्वास्थ्य (health@stlouis-mo.gov) िाई सम्पकग  गनुगपिगछ। 

 

तापक्रम / अन्य क्टिदनंि दलिै  
सू्कि लिन को शुरुआत मा लवद्याथीको तापक्रम लिन आवश्यक छ। जे होस्, COVID-19 भएका 
बच्चाहरूको अल्पसंख्यकिाई मात्र ज्वरो िागे्नछ तर यो महत्त्वपूणग छ लक अन्य संक्रलमत रोग भएका 
लबद्याथीहरूिाई सू्किबा  बालहर राख्नु आवश्यक छ। 
थप रूपमा, अलभभावकहरूिाई उनीहरूको बच्चा (हरू) िाई लबरामीका िक्षणहरूको बारेमा सोध्न र 
सू्कि पठाउनु अलघ उनीहरूको तापक्रम लिन प्रोत्सालहत गररन्छ। यसिे आमाबाबुिे उनीहरूको लबरामी 
हुाँिा बच्चा (हरू) िाई सू्कि पठाउने मौका कम गनेछ। 
सबै कमगचारीहरूिे कायग गनग ररपो ग गनुग अलघ मानलकत आत्म-मूल्ाक्न स्क्रीलनंग पूणग गनुग पछग । आत्म-
मूल्ाक्नमा प्रश्नहरू सोध्नु पछग  लक यलि व्यस्क्त अन्य प्रकारको ज्वरो, खांसी, लचसो, सासको कमी, 
मांसपेलशको िुखाई / िुखाइको अन्जानको शुरुआत भएको छ भने जुन अन्य गलतलवलिहरू (जसै्त व्यायाम, 
भखगरको आघात, आलि) द्वारा वणगन गनग सलकिैन, िुखेको छ। घााँ ी वा स्वाि को हालन वा गन्ध एक  
लचलकत्सा अवथथा (हरू) द्वारा व्याख्या योग्य छैन। स्टाफ सिस्यिाई काम गनगका िालग अनुमलत लिइनु 
हुाँिैन यलि उनीहरूिे स्स्क्रलन  प्रश्नहरूको उत्तर "हो" भने। एक नमूना स्क्रीलनंग उपकरण लजल्लाहरुमा 
उपिब्ध गराइनेछ। लजल्लाहरूिे पलन वकग रे्मा िक्षणहरू लवकास गने स्टाफको िालग ररपोल ग र कभरेज 
प्रो ोकि कायागन्वयन गनुगपिगछ। 

िब कोही दबरामी हुन्फ्छ                                                                                                     
हामीसाँग काम गने वा लबरामी हुाँिा सू्कि जाने संसृ्कलत छ। हामीिे त्यो संसृ्कलत पररवतगन गनुगपिगछ र 
लबरामी हुाँिा मालनस घरै बसु्न पछग । यो सने्दश स्टाफ, अलभभावक र लवद्याथीहरूिाई स्पष्ट रूपमा पठाउनु 
पछग । उत्तम उपस्थथलत पुरस्कारहरू ह ाउनुपनेछ। थप रूपमा, सू्कि लजल्लाहरूिे लतनीहरूको मानव 
संसािन नीलतहरू समीक्षा गनुग पिगछ जसिे लतनीहरूिाई कम सजाय लिन्छ जो लबरामी पछग  र उनीहरूको 
जालगर कतगव्य पूरा गनग असमथग व्यस्क्तहरूको िालग।

mailto:health@stlouis-mo.gov
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जब एक कमगचारी व्यस्क्त िक्षण संग पलहचान हुन्छ: 
x तुरनै्त सामान्य जनसंख्याबा  व्यस्क्तिाई ह ाउनुहोस्। यलि लतनीहरू मेलर्कि रूपमा 

स्थथर छन् भने, त्यस व्यस्क्तिाई तुरून्त घर पठाउनुहोस्। यलि लतनीहरू स्थथर छैनन् भने, 
कृपया 911 मा कि गनुगहोस्।�

x स्टाफिाई उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रिायकिाई सम्पकग  गनग सल्लाह लिइनु पछग  यलि लतनीहरूिे 
िक्षणहरू प्रिशगन गरे वा कुनै पलन स्स्क्रलनंग प्रश्नको उत्तर “हो“भने। स्वास्थ्य सेवा प्रिायकिे 
लनिागररत गनग को िागी लक िक्षणहरु को COID - 19 संक्रमण को पररणाम हो वा यलि त्यहााँ 
अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु छन्।�

जब एक लवद्याथी िक्षणको साथ पलहचान हुन्छ: 
x तुरनै्त सामान्य जनसंख्याबा  व्यस्क्तिाई ह ाउनुहोस्।�
x यलि लवद्याथी मेलर्कि रूपमा स्थथर छैन भने, कमगचारी कमगचारी वा सू्कि स्वास्थ्य अलिकारीिे 

911िाई कि गनुगपिगछ। केवि प्रलशलक्षत स्टाफिे जीवन बचाउने हेरचाह प्रिान गनुगपिगछ 
(उिाहरण, CPR)।�

x सू्कि नसग वा स्वास्थ्य अलिकारीिे सकेसम्म चााँर्ो लवद्याथीको अलभभावकिाई सम्पकग  गनै पछग । यलि 
मेलर्कि रूपमा स्थथर छ भने, लवद्याथीिाई अिगै्ग रहेको बेिामा उनीहरूको अलभभावक / 
अलभभावकिे लतनीहरूिाई लिनको िालग सक्षम गररनुपिगछ।�

कृपया COVID-19 बा  संक्रलमत व्यस्क्तिाई सू्किमा फकग न अनुमलत लिइनुपनेछ भनेर लनिागरण गनग 
थथानीय सावगजलनक स्वास्थ्य एजेन्सीहरूसाँग परामशग गनुगहोस्। हाि, नू्यनतम १० लिन हो जब एक व्यस्क्त 
COVID- सकारात्मक हो। अन्य संक्रलमत रोगहरूको िालग, सू्कि स्वास्थ्य सेन्ट िुइस शहर संक्रामक रोग 
लनयन्त्रण प्रशासलनक लिशालनिेश र प्रलक्रया र बलहष्करण गाइर् समीक्षा गनुग पछग । 

 

सामादिक िुरी   

सामालजक िूरी एक प्रभावी रोकथाम उपाय हो। जहााँ बच्चाहरू कस्िमा COVID-19 बा  गम्भीर 
िक्षणहरू प्रिशगन गने सम्भावना हुन्छ, सामालजक िूरीिे अरूमा फैलिन रोक्न मद्दत गिगछ। कृपया लनम्न 
सामालजक िूरी रणनीलतहरू लवचार गनुगहोस्: 

x वगग आकार - सामालजक िूरी आवश्यकताहरूको अनुपािन गनग आवश्यक पने वगग 
आकारहरू पररमाजगन गनुगहोस्।�

x क्याफे ेररया - खाजा अवलिहरू चलकत पािै र खाजाको िालग वैकस्ल्पक थथानहरू प्रयोग गरेर 
सामालजक िूरीहरू पक्का गनग सलकन्छ खाजा समयमा।�

x सू्किमा / बालहरका आमाबुवा वा अरूिाई जााँच गरीरहेको के्षत्रमा रहनुपिगछ (जसै्त भेस्स्टबु्यि) 
जब सू्किको लिनमा लवद्याथीहरू लभत्र / बालहर जााँच गिगछन्। यलि अरूिे आफ्नो लवद्याथीिाई 
लभत्र / बालहर जााँच गनग पस्खगरहेका छन् भने, उत्तम छ यलि लतनीहरू बालहर प्रलतक्षा गनग सक्षम 
छन् त्यसैिे समावेश गररएको के्षत्रमा सीलमत व्यस्क्तहरू छन्।�

थप जानकारीको िालग, कृपया सू्किहरूमा सामालजक िूरीमा सेन्ट िुइस शहरको मागगिशगन 
समीक्षा गनुगहोस्।
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अनुहार कभररंिहरू                                                                                                               
स्टाफ र लवद्याथीहरूिाई उलचत तररकािे लनिेशन गनुगपिगछ जसमा अनुहार ढाक्न मास्क िगाउनु पछग । 
चेहरा कभररंगको मास्क पलहरन बेइज्जती गनग प्रयास गररनु पिगछ।कक्षा-4 र मालथका स्टाफ सिस्यहरू र 
लवद्याथीहरूिे सू्कि भवनमा हुाँिा अनुहार ढाकु्न पछग । बालहरी लनिेशनहरू प्रिान गिाग अनुहार 
कभररआवश्यक पिैन र लवद्याथी र स्टाफहरू अन्यहरू बीच लसफाररश गररएको शारीररक िूरी (6.लफ ) 
कायम गनग सक्षम छन्। खाजाको समयमा अनुहार कभरर ह ाउन सलकन्छ, त्यसैिे व्यस्क्तहरूिे आफ्नो 
खाना पूरा गनग सक्दछन्। तीन पुन: प्रयोगयोग्य अनुहार कभररंगहरू सबै लवद्याथी र स्टाफका िालग उपिब्ध 
हुनुपिगछ। अलतररक्त अनुहार कभररंगहरू मास्क साइ मा राख्नु पछग  अनुहार मास्क प्रलतथथापन गनगको 
िालग जुन सू्किको लिनमा लमथ्या हुन सक्छ। 

ग्लोभ िगाउनु स्वास्थ्य िेखभािकमीहरूको िालग आवश्यक छ, जसै्त सू्कि नसगहरू, जो लबरामी वा 
शंकास्पि लबरामी व्यस्क्तको साथ काम गरररहेका हुनेछन्। थप रूपमा, सुरक्षा साविानीका रूपमा, सुलविा 
व्यवथथापन र सफाई कमगचारीहरूिे सफाई उत्पािनहरू प्रयोग गिाग पन्जा प्रयोग गनुगपिगछ। प्रते्यक नयााँ 
व्यस्क्तको साथ काम गिाग पन्जाको ताजा जोर्ी िगाउनुपिगछ। एक व्यस्क्तिे हातिे सेनेल जायर प्रयोग 
गनुगपनेछ पन्जामा राख्नु अगालर् र फेरर फेरर पन्जा ह ाउनुपिाग। 

हात धुने  
हातहरू खाना खानु अलघ, खान पलछ, समूह गलतलवलिहरु भन्दा पलहिे र पलछ िोउनु पछग । अनुहार / मुख 
छोएमा कुनै पलन हात हात िुनु पिगछ (जुन व्यावहाररक हुाँिैन खास गरी साना लवद्याथीहरूको िालग)। 

शौचालय उपयोि  
x शौचाियमा लवद्याथी संख्या सीलमत गनुगहोस्। तालिकाबद्ध बाथरूम बे्रकहरू िागू गने प्रयास 

गनुगहोस् तालक प्रते्यक कक्षा / वगग एक खास समयमा जान सक्छ र लमस्कं्सग क्लासहरू बेवास्ता 
गनग सक्दछ।�

x प्रतीक्षामा सामालजक िूरी सुलनलित गनग लभजुअि संकेतहरू प्रिान गनग लवश्राम कक्षहरू बालहर 
ठाउाँहरू लचन्ह िगाउनुहोस्।�

सफाई र कीटाणुशोधन   
रोग लनयन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरु (CDC) सफा र तपाईाँ को भवन र अन्य के्षत्रहरु की ाणुशोिन को बारे 
मा जानकारी प्रिान गरेको छ। यी लिशालनिेशहरू यहााँ पाउन सलकन्छ: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html 

 

CDC,बा  केलह आिारभूत लसफाररशहरू, जुन हामी समथगन गिगछौ,ं समावेश गिगछ: 
x सफा र की ाणुरलहत गनग लर्स्पोजेबि ग्लोभज िगाउनुहोस्।�
x साबुन र पानी प्रयोग गरेर सतहहरू सफा गनुगहोस्, त्यसपलछ की ाणुनाशक प्रयोग गनुगहोस्।�
x साबुन र पानीिे सफा गिाग सतहमा की ाणुहरू, फोहोर र अशुद्धताहरू कम गिगछ। 

की ाणुशोिनिे सतहहरूमा की ाणुहरूिाई माछग ।

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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x प्राय: छोइएका सतहहरूको लनयलमत सफाई अभ्यास गनुगहोस्।�
o अलिक िगातार सफाई र की ाणुशोिन प्रयोगको स्तरको आिारमा आवश्यक हुन 

सक्छ। 
o सावगजलनक थथानमा सतहहरू र वसु्तहरू प्रते्यक प्रयोग हुनु अलघ सफा र िुवााँ ह ाउनु 

पछग । 
x उच्च  च सतहहरू समावेश:�

o तालिकाहरू, र्ोरकनब्ब्स, िाइ  स्स्वचहरू, काउन्टर पहरू, ह्यान्डिहरू, 
रे्स्कहरू, फोनहरू, कीबोर्गहरू, शौचाियहरू, निहरू, रू्बाहरू, आलि। 

x E EPA- िताग घरेिु की ाणुनाशक (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
disinfectants-use-against-sars- cov-2-covid-19) को उपयोग गरेर की ाणुरलहत 
गनुगहोस्, वा ठीक पातिो ब्लीच समािानहरू, वा कस्िमा 70% रक्सीको साथ रक्सी समािान।�

 
थप जानकारीको िालग, कृपया सेन्ट िुइस शहर FAQ सुलविाहरू र सफाई कमगचारीहरूको िालग 
हेनुगहोस्। 

 

सू्कल यातायात   
सम्भव भएमा, समुह द्वारा सी हरू तोकु्नहोस् (समान लवद्याथीहरू प्रते्यक लिन साँगै बथछन्) जुन सम्पकग  
 ि ेलस को साथ मद्दत गिगछ। जहााँसम्म, COVID-19 को सम्भावना कम गनग सू्कि द्वारा प्रिान गररएको 
यातायात सवारी गिाग सबै लवद्याथीहरूिे अनुहार कभर गनुग पछग   ि ान्सलमसन। 

 

काम रोके्न समय  
काम रोके्न समय गलतलवलिहरू सामालजक िूरीिाई अनुमलत लिने गलतलवलिहरूमा सीलमत हुन अलनवायग छ। 

 

खेलकुि   
एक अिग कागजात प्रिान गररनेछ लक संगलठत खेिकुिको िालग लसफाररशहरू समावेश गिगछ। 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19

