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શુંશુ ંમારેમારે બાળકનેબાળકને સ્ુલેસ્ુલે મોકલવુંમોકલવુ ંજોઇએજોઇએ?
િા, િાનખરની શરૂઆતથી જ તમારા બાળકને સ્ુલ િર િાજર રિવે ુ ંફરજજયાત છે. 
તમારા બાળકની પશક્ષણ અને તેમની રફળતા અને લાગણીમય અને રામાજજક પિકાર 
માટે સ્ુલ આિશયક છે.

બાળકો, સટાફ અને િહરિારોનુ ંરક્ષણ કરિાની પરસટમ બનાિિા માટે સ્ુલોએ અનેક 
રલામતીના ંિગલા ંભયાાં છે અને િાયરર ફેલાિાનુ ંઘટાડિાનુ ંલકયાકં રાખે છે. 

તે યાદ રાખવુ ંઅગતયનુ ંછે કે મોટાભાગના લોકો કે જેમને કોપિડ-19 ને થાય છે - અને 
ખાર કરીને બાળકોને - િાયરરના ંલક્ષણો િળિા િોય છે. જો તમે તમારા િહરિારના 
કોઈિણ માટે આરોગયના જોખમને લઇને ચિંપતત છો, તો તમારી ચિંતાઓ માટે તમારા 
જી.િી. અથિા તમારી સ્ુલ રાથે િાત કરો.
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બાળકોનેબાળકોને સરુચક્ષતસરુચક્ષત રાખિારાખિા માટેમાટે સ્ુલોસ્ુલો 
કયાકયા િગલાિગલા લઈલઈ રિીરિી છેછે?
બાળકો, સટાફ અને િહરિારોની રલામતીને પ્ાથપમકતા આિિા કાઉન્રલ સ્ુલો રાથે 
મળીને કામ કરી રિી છે.

દરેક સ્ુલે જે િગલા ંલીધા ંછે તે થોડા અલગ દેખાઈ શકે છે (તેઓએ તેમના સ્ુલના 
િાતાિરણ અને પિદ્ાથથીઓની જરૂહરયાત ધયાનમા ંલીધી છે), િરંત ુતે બધામા ંઆ મજુબ 
કેટલાક મખુય પનયતં્રણો શામેલ િશે:

1.  બાળકોને પનયપમતિણે તેમના િાથ ધોિા અને શ્વરન સિચછતાની રારી પ્થાને 
અનરુરિા માટે પ્ોતરાહિત કરિા માટેનો રકેંત

2. માગ્સદપશશિકાને અનરુૂિ સ્ુલને િધ ુિખત રાફ કરિી
3.  અંતરને ટેકો આિિા માટે િન-િે પરસટમર અને ફલોર િર પનશાનો રજૂ કરિા
4. અંતરને ટેકો આિિા િગ્સખડંોનુ ંઆયોજન કરવું
5.  બાળકોને એક રાથે રાખિાનો અને બાળકોના જૂથો િચિેનો રિંક્સ  મયા્સહદત કરિો
6. આશ્ચય્સજનક શરૂઆત અને રમાપત રમયો, ભોજનના રમયો અને પિરામના રમયો
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જોજો કોઈનેકોઈને કોપિડકોપિડ-19 નાના લક્ષણોલક્ષણો િોયિોય તોતો 
શુંશુ ંથાયથાય છેછે?
1.  જો તમારા બાળકને અથિા તમારા ઘરના કોઈને લક્ષણો િોય (તાિમાન અથિા 
નિી, રતત ઉધરર, અથિા તેનોતેનો સિાદસિાદ અથિાઅથિા ગધંનીગધંની લાગણીમાંલાગણીમા ંફેરફાર / ઘટાડો) 
તો ્ૃિા કરીને તમારી સ્ુલને જણાિો, અને તમારા બાળકને અને તમારા ઘરના 
બાકીનાને ઘર િર રાખો.

2.  જો કોઈ બાળક અથિા સટાફના રભયને સ્ુલમા ંઆ લક્ષણો આિે છે, તો તેમને શુ ં
કરવુ ંતે અંગેની રલાિ રાથે ઘરે મોકલિામા ંઆિશે.

3.  લક્ષણો ધરાિતી કોઇિણ વયન્તએ તેના બધા ઘરના રભયોની રાથે સિ-અલગ 
થિાની જરૂર છે અને શક્ય તેટલી િિલેી તકે િરીક્ષણ કરાિવુ ંજોઈએ. િરીક્ષણ કેિી 
રીતે કરાિવુ,ં અને કેટલો રમય અલગ રિવે ુ ંતે અિીં શોધો nhs.uk/coronavirus

4.  જો િરીક્ષણ નકારાતમક છે, અને તે વયન્તમા ંિિે લક્ષણો નથી, તો બાળક અને તેના 
ઘરના લોકો આતમ-એકાતં છોડી સ્ુલમા ંિાછા આિી શકે છે.

5.  જો કોઈ બાળક અથિા સટાફના રભયનુ ંરકારાતમક િરીક્ષણ થાય છે, તો સ્ુલ અ્ય 
માતા-પિતાનો રિંક્સ  કરશે જો કોઈ અ્ય બાળકોને સિ-એકાતંમા ંઘરે મોકલિાની 
જરૂર િોય. આ પરિાયના અ્ય બાળકોને ઘરોમા ંઅલગ રાખિાની જરૂર નથી, 
પરિાય કે તેમના બાળકમા ંિણ લક્ષણો પિકપરત થાય.
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દરેકનેદરેકને સરુચક્ષતસરુચક્ષત રાખિારાખિા માટેમાટે આિણેઆિણે શુંશુ ં
કરીકરી શકીએશકીએ?
સિચછતાસિચછતા
િારંિાર િાથ ધોિા અને શ્વરન સિચછતા મિતિપણૂ્સ છે. દરેક વયન્તએ 20 રેકંડ માટે 
પનયપમતિણે િાથ ધોિા જોઈએ, રાબ ુઅને િિતેા િાણીથી, ખાર કરીને સ્ુલ િિલેા ંઅને 
િછી, ખાતા િિલેા અને િછી, અને ટીશ્ઝુ અથિા ટોઇલેટનો ઉિયોગ કયા્સ િછી.

ઘરથીઘરથી સ્ુલનીસ્ુલની મરુાફરીમરુાફરી
સ્ુલે મરુાફરી કરિાનો રૌથી રલામત અને આરોગયપ્દ રસતો બિાર છે: િગથી, બાઇક 
અથિા સ્ટૂર દ્ારા. ફ્ત એક માતા કે પિતા અથિા કેરરે જ બાળકને સ્ુલે લઈ જિો 
જોઈએ. સ્ુલના દરિાજા િર રોકાશો નિીં અને ગિરિ ન કરો.

ફરીથીફરીથી સિાગતસિાગત છેછે!
બાળકોને રલામત અને ખશુ 
રાખિા માટે સ્ુલર શક્ય તે 
બધુ ંકરશે.

મોટાભાગના બાળકો ઝડિથી 
અને રારી રીતે સ્ુલમા ં
રિિેાની જુદી જુદી રીતથી 
અનુ્ લૂન કરશે અને જેમને 
િધ ુરિાયની જરૂર િોય તેમને 
સ્ુલ રિાય કરશે.

Cllr Amer Agha, (અમેર(અમેર અઘાઅઘા), કેચબનેટકેચબનેટ મેમબરમેમબર ઓફઓફ સ્ુલરસ્ુલર, એમપલોયમે્ટએમપલોયમે્ટ 
અનેઅને સકીલરેસકીલરે કહુંકહુ:ં “રપટેમબરમા ંબધા બાળકોનુ ંસ્ુલે િાછા આિિા માટે 
સિાગત કરિાની અમે પ્તીક્ષા કરીએ છીએ. સ્ુલ તેમના માટે શ્ેષ્ઠ સથાન 
છે કારણ કે માિ્સ મહિનામા ંસ્ુલો બધં થયા િછી ઘણા લોકો તેમના પશક્ષણ 
અને પિકારના મખુય િારાઓ ચકૂશે નિીં, જેમા ંઅ્ય પિદ્ાથથીઓ અને તેમના 
પશક્ષકો રાથે િાતિીત શામેલ છે. આશ્વસથ રિો કે તમારા બાળકોની સ્ુલ 
અથિા રેહટંગ બધા પિદ્ાથથીઓ માટે ફરીથી ખોલિા માટે રારી રીતે તૈયાર છે. 
જો તમને િજી િણ કોઈ પ્શ્ો છે, તો ્ૃિા કરીને પ્થમ તમારા બાળકની સ્ુલ 
અથિા રેહટંગમા ંિાત કરો.”

“


