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 COVID-19کوویڈ ایمرجنسی میں اٹھاے گے اقداماد کا خالصہ
شرطیں داحل ھہونے کے لیے
ان صورتوں میں کوئی بھی (طلباء  ،عملہ وغیرہ) اسکول میں داخل نہیں ہوسکتا ہے۔
جسمانی درجہ حرارت  37.5سینٹی گریڈ کے برابر یا اس سے زیادہ؛فلو جیسے عالمات کی موجودگی میں  ،خطرناق ایریے سے آنے والے افراد یا پچھلے  14دنوں میں وائرس سے مثبتلوگوں سے رابطہ رکھنے والے لوگ۔
فیملی یہ زمیداری لیتی ہے کے
بخار کی موجودگی ( ° 37.5کے برابر یا اس سے زیادہ) یا فلو جیسے دیگر عالمات کی موجودگی میں اپنے بچے کو گھر
پر رکھیں اور بچوں کے معالج اور اسکول کو عالمات سے فوری طور پر مطلع کریں  ،فون کے ذریعہ اسکول حیڈ سے
رابطہ کریں۔ یا پھر ہر بچے کو بنا کے دی جانے والی ای میل سے اسکول ٹیچر سے رابطہ کریں
بخار کی موجودگی ( ° 37.5کے برابر یا اس سے زیادہ) یا فلو جیسے دیگر عالمات کی موجودگی میں اپنے بچے کو گھر
پر رکھیں اور بچوں کے معالج اور اسکول کو عالمات کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں اگر ان کوئ بھی یکے
بھی ایک عالمت ظاہر ہوئی تو طالب علم کو اسکول میں اکیلے رکھنے کا بندوبست کیا جائے گا ،اور فورن فیملی ڈاکٹر
کو اگاہ کیا جائے گا جو اس کاجائزہ لیں گے اور ضرورت پڑنے پی محکمہ صحت (ڈی ایس پی) سے رابطہ کریں گے.
اسکول مے والدین اور اجنبیوں کی رسائی (انٹری )
اسکول میں انٹری صرف اپائنٹمنٹ کے ساتھ ہوگی یا ایمرجنسی کی حالت میں
ماسک کا استعمال۔
پرائمری اور لوئر سیکنڈری اسکول کے طلباء اسکول کے داخلے پر اور اسکول کی عمارت میں کسی بھی طرح کی نقل و
حرکت کے دوران ماسک پہنتے ہیں۔
جو بھی اسکول کے احاطے میں داخل ہوتا ہے اسے پورے قیام کے لئے سرجیکل ماسک پہننا الزمی ہے
کنڈرگارٹن انفانسیا میں طلبا کے لیے محتلف قائدے قانون ہیں
جسمانی دوری
ماسک کے مستقل استعمال کے عالوہ  ،اسکول کے تمام احاطے میں کم از کم  1لکیری میٹر کا لوگوں سے جسمانی فاصلہ
برقرار رکھنا بھی الزمی ہے ۔ کنڈرگارٹن انفانسیا میں طلبا کے لیے محتلف قائدے قانون ہیں
ہاتھ کی صفائی۔
اسکول ہر کالس روم میں ہینڈ سنٹیذر موجود ہیں  ،اور اسکول کی عمارت کے متعدد حصوں میں بھی یس طلباء اور عملہ
کے لیے مہیا کرتا ہے  ،داخلے کے وقت ہینڈ سنٹیذر ڈسپینسر موجود ہیں
طلباء اور عملے کو ہاتھوں کی بار بار صفائی اور صاف کرنے کا خیال رکھنا ھے۔

احاطے کی صفائی۔
اسکول ریوپننگ سے تمام عملے نے اسکول کی احاطے کی مکمل طور پی صفائی کی ہے اور اسے طلبہ کے محفوظ
بنایا ہے
طلباء کے داخلہ اور اخراج۔
ہر کالس کا ایک محتص دروازہ ہے اسکول داحل ہونے کے لئے اور چھٹی کی وقت بھر جانے کے لئے
تفریح
تفریح بریک کے دوران طلبہ گھر کھانا یا سنیکس وغرہ کھا سکتے ہیں
ان تمام قوانین پر عمل نہ کرنا ،ایک انتظامی سماجی اور قانونی خالف ورزی منی جائے گی جس وجہ سے آپ کو
بھاری جرمانہ یا سزا بھی ہو سکتی ہے
مزید تفصیالت اور  /یا وضاحت کے لیے ویب سائٹ اور ایمیلیا رومانیا کے لئے عالقائی اسکول آفس پر موجود
دستاویزات اور عمومی سوالنامہ کا حوالہ۔
/http://ticationer.gov.it/tag/coronavirus-covid-19-ripartenza
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